ናይ ታዝማኒያ ትምህርቲ አሰራርሓ ማፒ
ቐዳማይ ብርኺ
ቤት ትምህርቲ

ካልኣይ ብርኺ
ቤት ትምህርቲ

ዕድሚኡ ካብ 5 ክሳብ
12 ዓመት

ዕድሚኡ ካብ
13 ክሳብ
16 ዓመት

ካብ መዳለዊ/prep
ክሳብ 6 ክፍሊ ብዘሎ
ቐዳማይ ብርኺ
ንዝኸይድ ኩሉ

ኣብ ክፍሊ 7 ክሳብ
10 ዝኸይድ ኩሉ

ላዕላዋይ ካልኣይ ብርኺ ቤት
ትምህርቲ ዕድሚኡ ካብ 16+ ንላዕሊ
ዝኾነ
እዚ ንስኻ ትኸደሉ ኣብ ክፍሊ 11’ን 12
ይኸውን። ከምቲ ትወስዶ ናይ ደረጃ/
Level 1, 2 ወይኻዓ 3 ርዕሰ/ዓይነት
ትምህርቲታት ብምብጋስ ዝተፈላለዩ ናይ
ትምህርቲ ምርጫታት ይነብረካ እዩ። ደረጃ/
Level 3 ዓይነት ትምህርቲታት ናብ ATAR
ይኸይድ። ብቐጥታ ናብ ዩኒቨርስቲ ንምኻድ
ክተምልክት ATAR ይፈቕደልካ እዩ።

TAFE Foundation
Programs (No ATAR)

YMEP (Youth Migrant English Program)
ዕድሚኦም ካብ 17 ክሳብ 25 ዓመት ንዝኾኖም
መንእሰያት ናይ እንግሊዝኛ ቛንቛ ትምህርቲ። እዚ
ብናይTasTAFE ይኻየድ እዩ።

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

ንቐዳማይ
ዲግሪ/Bachelor
መእተዊ መንገዲታት

ዪኒቨርሲቲ
ኣብ መንግሥቲ ቤት ትምህርቲታት፤ እንግሊዝኛ ንዝማሃሩ
ሕጻውንቲ ከም ካልኦት ናይ ኣውስትራሊያ ተማሃሮ ብሓባር
ብተመሳሳሊ ክፍሊ ውሽጢ ይካየድ።
ሥልጠና ዝረኸቡ፤ ፍሉይ ሞያ ዘለዎም ናይ እንግሊዝኛ
መማሃራን ስለዘለዉ ንተማሃሮ ብዘለዎም ትምህርቲ
ይሕግዙ እዮ።
ሕጻውንቲ ናብ መንግሥቲ፤ ካቶሊክ ወይኻዓ ብግላዊ
ዝመሓደር ቤት ትምህርቲ ምኻድ ይኽእሉ። ኣብ ሕድሕዲኡ
ዓይነት ቤት ትምህርቲ ዘሎ ክፍሊት ይፈላለይ እዩ።

Tasmanian Certificate of
Education (TCE)
ናይ ክፍሊ 12 ንዝወድኣ ምስኽር ወረቐቲ መደባዊ መፋለጢ ከምዝኾነ
እሞ ኣብ ክፍሊ 12 መወዳእታ ንናይ ግዴታዊ ዝኾነ ትምህርቲ
ከምዘወዳእኻ ዚገልጽ እዩ። ከምኡ’ውን ATAR (ንኣውስትራሊያ
ሳልሳይ ደረጃ መእተዊ ደረጃ) ክትረኽብ ትኽእል፤ እዚ’ውን ኣብ
ላዕላዋይ ካልኣይ ደረጃ ቤት ትምህርቲ ብዝወሰድካዮ ትምህርቲ ዓይነት
ተበጊስኻ ንዩኒቨርስቲ ማመልከቻ ክተእትው ይፈቕደልካ።

TAFE & Registered Training Organisations
ተክኒካልን ንዝበለጸ ትምህርቲ ትካላት ከምኡ’ውን ፍቓድ ዘለዎ
ዝተመዝገበ ናይ ሥልጠና ድርጂታት (RTOs) ንናይ ሥራሕ
ዝኸውን ትምህርቲን ሥልጠና (VET) ኮርሲታት የዳልዉ
እዚ’ውን ንሥራሕ ንምድላው ተግባራዊ ልምዲ ብምግባር
ዘጠመተ እዩ። ተፍ/TAFE ትካላት ናይ መንግሥቲ ከምዝኾነ እቲ
ዝተመዝገበ ናይ ሥልጠና ድርጂታት’ድማ (RTOs) ናይ ግሊ
ኮለጃት ወይኻዓ ኢንዱስትሪ ማሕበራት ይኸውን።

ምስኽር ወረቐቲ ካብ I ክሳብ
IV
እዚ ብዝበለጸ ንኢንዱስትሪ ዘጠመተ
ፍልጠትን ክዕለትን መምርሒ ይህበካ
እዩ።
ኮርሲታት ብንውሓት ክፈላለይ
ይኽእል።

ዝተፈላለየ ደረጃ ዘለዎ
ትምህርቲን ዝተፈላለይ
ኮርሲታት ከምዘዳልው፤ • University
Preparation
ሓደሓዲኡ ናብ
Program (UPP)
ዝተወሰነ ሥራሕ
•
ዚመርሕን ካልኦት’ድማ Diploma of
University Studies
ብዝበለጸ ሓፈሻዊ
• Associate degree
ኮርሲታት እዮም።

ዲፕሎማ/ ካብ ዲፕሎማ
ዝማዕበለ/Advanced
Diploma
ብተክኒካል ዝማዕበለ ክዕለትን ፍልጠት
ብቕዓት ንዘለዎም ውልቀሰባት እዩ።
ሓደሓደ ዲፕሎማታት በቲ ዝተመርጸ
ኮርሲ ዚመጣጠን ናይ ምስኽር ወረቐቲ IV
ከማልኡ ኣለዎም።
ዲፕሎማ: 2 ዓመታት ብሙሉእ ግዘ/ FT
ወይኻዓ 4 ዓመታት ብትርፊ ግዘ/PT
ዝማዕበለ ዲፕሎማ: 3 ዓመታት ብ FT
ወይኻዓ 6 ዓመታት ብPT

ቐዳማይ ዲግሪ/Bachelor
Degree
ካብ 3 ክሳብ 4 ዓመታት ብFT ወይኻዓ
6 ክሳብ 8 ዓመታት ብPT
ብሓደ ትምህርቲ ዓይነት ጠመት
ምግባር።

FT = ሙሉእ ግዘ
PT = ብትርፊ ግዘ

ንዝበለጸ ትምህርቲ መማረጺታት (ድሕሪ ቐዳማይ ዲግሪ ባችለር ምውዳእ)
ድሕሪ ዲግሪ ፍጻመ ምስኽር ወረቐቲ – 6 ኣዋርሒ ብFT ወይኻዓ 1 ዓመት ብPT።
ድሕሪ ዲፕሎማ ፍጻመ – 1 ዓመት ብFT ወይኻዓ 2 ዓመታት ብPT።
ማስተርስ ዲግሪ – ካብ 1 ክሳብ 2 ዓመታት ብFT ወይኻዓ ብPT ተመሳሳሊ ግዘ ይኸውን።
ዶክትሬት ዲግሪ – ድሕሪ ማስትረስ ዲግሪ ምውዳእ፤ ካብ 3 ክሳብ 4 ዓመታት ብFT ወይኻዓ ብPT ተመሳሳሊ ግዘ።

ናይ ታዝማኒያ ትምህርቲ አሰራርሓ ማፒ

ፋይናሻል/ገንዘብ ሓገዝ
Centrelink - ናይ ሙሉእ ግዘ ትምህርቲ ክትወስድ እንከሎ ብፋይናሻልን ካልኦት ደገፋት ክገብረልካ ይኽእል። ብዙሕ መን እሰይ ተማሃሮ ንመነሰይ ኣበል ክፍሊት
ሓገዝ ይግበረሎም። ኣብ ዌብሳይቲ centrelink.gov.au ምርኣይ።
ብናጻ ትምህርቲ/Scholarships - ሓደሓደ ግዘ ንክትማሃር ሓገዛት ከም ነቲ ትምህርቲ ክፍሊት ወጪ፤ ንመጓዓዚ፤ መጽሓፍቲን ገዛ ክራይ ዝኸውን ወጪታት ይሕግዝ
እዩ።
Higher Education Loan Program (HELP) ወይኻዓ ንክፍሊት-ሓገዝ ልቓሕ - ናይ ኣውስትራሊያ ዜግነት ወይኻዓ ብሰብዓዊነት ቋሚ መንበሪ ቪዛ ንዘለዎም
ምእንታን ብናይ ዩኒቨርስቲ፤ ተፍ/TAFE ከምኡ’ውን RTO ኮርሲታት ዘሎ ክፍሊት ንምሕጋዝ ይዳለው እዩ። ኣብ ዌብሳይቲ studyassist.gov.au ምርኣይ።

Multicultural Youth Tasmania

MY Education
Higher Education Loan Program (HELP) ወይኻዓ ንክፍሊት-ሓገዝ ልቓሕ - ናይ ኣውስትራሊያ ዜግነት ወይኻዓ
ብሰብዓዊነት ቋሚ መንበሪ ቪዛ ንዘለዎም ምእንታን ብናይ ዩኒቨርስቲ፤ ተፍ/TAFE ከምኡ’ውን RTO ኮርሲታት ዘሎ ክፍሊት
ንምሕጋዝ ይዳለው እዩ። ኣብ ዌብሳይቲ studyassist.gov.au ምርኣይ።
MY Education ኣሞንጎ ተማሃሮ፣ ስድራታት፣ ቤት ትምህርቲታትን ማሕበረሰባት ንዘሎ ርክብ የጠናኽሮ እዩ።መንእሰያት
ንዘለዎም ኣካዳሚክ ከምኡ’ውን/ወይኻዓ ንሥራሕ ንዘለዎም ሽቱ ዕላማ ንክበጽሑ MY Education ብጕጅለ ኾይንካ
ሥራሕቲን ኣኼባታት/ዎርክሾፕ፤ ኣብ ቤት ትምህርቲ ብጸገም ዝበጽሕን ውልቀሰባት ሓገዛት ጥቕልል ብዝበለ የዳልው እዩ።
MY Education ፕሮግራም ዘጠቓልሎ:
•
•
•
•
•
•

youth@mrctas.org.au
myt.org.au

ንዝበለጸ ሓገዝ
ናይ ታዝማኒያ Department of Education
education.tas.gov.au

Aim High ካብ ቤት ትምህርቲ ሰዓታት ወጻኢ ሓገዝ ትምህርቲ
ንካልኣይ ብርኺ ቤት ትምህርቲን ኮለጃት ብደሕንነት ቐልጢፉ ዝበጽሕ
Drop-in ደገፍ ትምህርቲ
ኣብ ካምፑስ ብዘሎ ናትና ምክትታል መጽናዕቲ ጕጅለ ሓገዝ ምሃብ
ንመእተዊ መንገዲታት እቅድ ኣኼባታት
ንመሰጋገሪ ሓጋዚ ፕሮግራም

ታዝ ተፍ/Tas TAFE ደገፍ ተማሃራይ
1300 655 307| tastafe.tas.edu.au/current/student-support
Skilling Australia ናይ መረዳእታ መውሃቢ መስመር
13 38 73 | TASSEE@education.gov.au

ካብ ትምህርቲ - ሰዓታት - ወጻኢ ናይ ትምህርቲ ደገፍ ፕሮግራም ዚኻየዶ ብናይ CatholicCare's ሕብረ ባህላዊ
ኣገልግሎት ፕሮግራም ኣቢሉ እዩ። ዌብሳይቲ፡ catholiccaretas.org.au/multicultural-services

ደገፍ ብናይ ታዝማኒያ መንግሥቲ፤ Department of
Communities።

(03) 6221 0999

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

ናይዚ መገልገሊ ዕቤት ብCMY ከምኡ’ውን ብCALD Education Community of Practice ኣቢሉ ደገፍ ከምዝግበረሉ እዩ።
Tigrinya | ትግርኛ

