
तास्मानियाको निक्षा प्रणालीको िक्सा 

  

 थप अध्ययि निकल्प (स्नातक निग्रीको समाप्तिपनि) 

ग्य्राजुएट प्रमाणपत्र (Graduate Certificate) – 6 महिना एफटी वा 1 वर्ष पीटी 

ग्य्राजुएट डिप्लोमा (Graduate Diploma( – 1 वर्ष एफटी वा दुई वर्ष पीटी 

मास्टर्ष डिग्री (Masters( – 1 देखि 2 वर्ष एफटी वा र्मकक्षी पीटी। 

िक्टोरल डिग्री (Doctoral( – मास्टर्ष डिग्रीको र्माखिपडि। 3 देखि 4 वर्ष एफटी वा र्मकक्षी आंडिक। 

 
 

 

 

  

प्राथहमक सु्कल 
 

5-12 वर्ष उमेरका 

 
पूिवतयारी (prep) 

कक्षादेप्ति कक्षा 6 

सम्मका जोकोिी 

प्राथहमक हवद्यालय 

जान्छन्। 

माध्यहमक सु्कल 
 
 
 

13-16 वर्ष उमेरका 
 

कक्षा 7 देखि 10 

सम्मका सबै जान्छन् 

उच्च माध्यनमक सु्कल 
16 वर्ष उमेरमाहथका 

यहााँ तपाईले कक्षा 11 र 12 

पढ्नुहुन्ि। तपाईर्ाँग डवडिन्न िैडक्षक 

डवकल्पहरु हुन्िन् जहााँ तपाई 1, 2 

वा 3 तहका डवर्यहरु गनष र्कु्नहुन्ि। 

तह 3 का डवर्यहरु ATAR मा 

जान्िन्। ATAR अनुर्ार तपाईले 

र्ीधै डवश्वडवद्यालयमा आवेदन गनष 

पाउनु हुन्ि।  
 

YMEP (Youth Migrant English Program) 

17 दखेि 25 वर्षका जवान माखनसहरुका लाखि अंग्रेजी 

भार्ा अध्ययन। यो TasTAFE द्वारा सञ्चाखलत छ। 

TAFE Foundation 

Programs (No ATAR) 

• Return to Study (RTS) 
• Certificate in 
Workplace Studies 

TAFE & Registered Training Organisations 
 
प्राहवहिक तथा थप हिक्षा (TAFE) तथा दताषवाल प्रहिक्षण संस्थािरु 

(RTOs) ले व्यावसाहयक हिक्षा तथा ताहलम (VET) कोसषिरु प्रदान 

गछष न् जुन रोजगारी तयारीका लाहग व्याविाररक अनुभव हदलाउनमा 

केखित हुन्छन्। TAFE संस्थािरु सरकारद्वारा तथा RTO िरु हनजी 

कलेज वा उद्योग संस्थािरूद्वारा सञ्चाहलत हुन्। 

डवश्वडवद्यालय 
 

यसले खवखभन्न तहको 

अध्ययन तथा थुप्रै 

कोसषहरु प्रदान िछष। कुनै 

कोसषहरु िदाष खवशेर् 

काम पाउने हुन्छ भने 

अन्य अखत सामान्य 

कोसषहरु हुन्।  

स्नातक गने अध्ययन 

मागषहरू 
 
• University 
Preparation Program 
(UPP) 
• Diploma of 
University Studies 
• Associate Degree 

Tasmanian Certificate of Education (TCE) 
 

12 कक्षा समाखिको प्रमाणपत्र एक औपचाररक जानकारी हो 

कक तपाईले 12 कक्षाको अन््यमा अखनवायष खशक्षा पूरा िनुष 

भएको छ। तपाईले ATAR (Australian Tertiary 

Admission Rank) पखन प्राि िनुषहुन्छ जसले तपाईले उच्च 

माद्यखमक तहमा पढेका खवर्यहरुको आधारमा तपाईलाई 

खवश्वखवद्यालयमा आवेदन कदन पाउनु हुन्छ । 

प्रमाणपत्र I देप्ति IV तह सम्म 

(Certificates I देप्ति IV) 

यसले थप उद्योगहविेर् ज्ञान तथा सीपका 

अध्ययन गराउँछ। 

कोसषिरुको लम्बाइ फरक हुन सक्छ। 

खिप्लोमा/एड्भान््ि खिप्लोमा 

(Diploma/Advanced Diploma) 

यर्ले व्यखिलाई उन्नत प्राडवडधक र्ीप 

तथा ज्ञान प्रदान गिष । केही डिप्लोमालाई 

रोडजएको कोर्षमा Certificate IV पूरा 

गनुषपने हुन्ि। 

खिप्लोमा: 2 वर्ष फुलटाईम वा 4 वर्ष 

पाटषटाईम 

एड्भान््िः 3 वर्ष फुलटाईम वा 6 वर्ष 

पाटषटाईम 

स्नातक खिग्री (Bachelor Degree) 

3 दखेि 4 वर्ष फुलटाईम वा 6 देखि 8 

वर्ष पाटषटाईम 

 

एक खवर्य क्षेत्रमा केखन्ित  

सरकारी खवद्यालयहरुमा अन्य अष्ट्रखेलयन खवद्याथीहरुज्तै अंग्रेजी 

खसककरहकेा बालबाखलकाहरु सोही कक्षामा हुन्छन्। 

्यहााँ प्रखशखक्षत, खवशेर्ज्ञताप्राि अंग्रेजी खशक्षकहरु हुन्छन् जसले 

खवद्याथीहरुलाई उनीहरुको खसकाइमा सहायता िछष। 

बालबाखलकाहरु सावषजखनक, क्याथोखलक वा ्वतन्त्ररुपमा सञ्चाखलत 

खवद्यालयमा जान सक्छन्। हरेक प्रकारको खवद्यालयको शुल्क फरक 

हुन्छ। 

एफटी = फुलटाईम (पूणषकालीन) 

पीटी= पाटषटाईम (आंहिक) 



 तास्मानियाको निक्षा प्रणालीको िक्सा 

 तास्माहनया सरकार (Tasmanian 

Government), Department of 

Communities द्वारा सिायताप्राप्त 

यस संसािनको हवकासलाई CMY तथा CALD Education Community of Practice द्वारा सिायता प्राप्त छ। 

Nepali | नेपाली 

 

 खवत्तीय सहायता 

Centrelink – यसले पूणषकालीन अध्ययन िदाष खवत्तीय तथा अन्य सहायता िनष सक्छ। थुप्रै जवान माखनसहरुलाई अथाषत युवा भत्ता (Youth Allowance) सहायता प्रदान िररएका छन्। centrelink.gov.au  

हनेुषहोस्। 

 

छात्रवृखत्त – कखहलेकाही ाँ अध्ययन सं्थाद्वारा अध्ययन िचष, यात्रा, पु्तक तथा आवासका लाखि मद्दत प्रदान िररन्छ। 

Higher Education Loan Program (HELP) वा FEE-HELP ऋण – अष्ट्रखेलयन नािररकहरु वा ्थायी मानवीय खभसा प्रािहरुलाई खवश्वखवद्यालय, TAFE वा RTO कोसषका लाखि अध्ययन शुल्क खतनष मद्दत 

िनषका लाखि उपलब्ध छ। studyassist.gov.au हनेुषहोस्।   

 

MY Education  

Multicultural Youth Tasmania (MYT) को MY Education कायषक्रमले िरणाथी तथा आप्रवासी पृष्ठभूहमका जवान माहनसिरुका 

लाहग समग्र तथा लखित बाटोको योजना तथा अध्ययन सिायता प्रदान गदषछ। 

MY Education ले हवद्याथी, पररवार, हवद्यालय तथा समुदायिरुबीचको सम्बन्धलाई बहलयो बनाउँछ। MY Education ले जवान 

माहनसिरुलाई उनीिरुको िैहक्षक तथा/वा व्यावसाहयक लि िाहसल गनष मद्दत गनषका लाहग सामूहिक कृयाकलाप तथा 

कायषिाला, हवद्यालय पहँुच हवस्तार तथा व्यखिगत सिायतालाई जोड्छ। 

MY Education कायषक्रममा हनम्न कुरा छनः 

 Aim High खवद्यालय समय भन्दा बाखहरको खसकाइ सहायता 

 उच्च खवद्यालय तथा कलेजहरुमा कल्याणकारी पहुाँच खव्तार 

 Drop-in अध्ययन सहायता 

 हाम्रा खशक्षक टोलीको सहायताबाट क्याम्पसमा खसकाइ 

 अध्ययन मािषको योजना िने कायषशाला 

 संक्रमणकाल परामशष कायषक्रम 

 

खवद्यालय समयभन्दा बाखहरको खसकाइ सहायता कायषक्रमहरु CatholicCare का बहुसां्कृखतक सेवा कायषक्रमद्वारा सञ्चाखलत छन्। 

catholiccaretas.org.au/multicultural-services 

 

Multicultural Youth Tasmania 

        (03) 6221 0999 

        youth@mrctas.org.au 

        myt.org.au 

थप मद्दत 
 

तास्माडनयन डिक्षा डविाग 
education.tas.gov.au 
 

Tas TAFE हवद्याथी सिायता 
1300 655 307| tastafe.tas.edu.au/current/student-support 
 
Skilling Australia Information Line 
13 38 73 | TASSEE@education.gov.au 
 
Young Migrant English Program (YMEP) 
1300 655 307 | tastafe.tas.edu.au/future/english-language-services 
 
University of Tasmania 
utas.edu.au/international/studying/foundation-studies-program 


