
دورات TAFE المجانية ذات األولوية في عام 2019 تتضمن:
 	 / )FNS40217( دفاتر  شهادة IV في المحاسبة ومسك ال

 / )FNS50217( دبلوم في المحاسبة  شهادة ال
)FNS60217( دبلوم المتقدم في المحاسبة شهادة ال

 	)CHC43015(  في دعم المسنين IV شهادة
 	/ )AHC20116( في الزراعة II شهادة 

 / )AHC30116( في الزراعة III شهادة 
)AHC40116( في الزراعة IV شهادة

 	)AHC30216( )بان شهادة III في الزراعة )إنتاج األل
 	 )CHC43215( في الكحول والمخدرات األخرى IV شهادة
 	 / )HLT33015( فئات الصحية المساعدة  شهادة III  في مساعدة ال

)HLT43015( فئات الصحية المساعدة شهادة IV في مساعدة ال
 	 / )CPC40110()ناء والتشييد )بناء ب  شهادة IV في ال

)CPC50210( )ناء والتشييد )بناء ب وم ال دبل
 	)CPC60115( دبلوم متقدم في مسح المباني
 	)CHC40313( في التدخل في ما يتعلق باألطفال والشباب واألسرة IV شهادة
 	)RII30915( في اإلنشاءات المدنية III شهادة
 	)RII40715( في اإلشراف على اإلنشاءات المدنية IV شهادة
 	)SIT30816( في الطبخ التجاري III شهادة
 	/ )CHC32015( في خدمات المجتمع III شهادة 

 / )CHC42015( في خدمات المجتمع IV شهادة 
)CHC52015( دبلوم في خدمات المجتمع شهادة ال

 	)CPC30313( في الخرسانة III شهادة
 	)CPC31411( اه اإلنشائية شهادة III في موانع تسرب المي
 	)22334VIC( في األمن الحاسوبي السيبيري IV شهادة
 	 / )HLT35015( في مساعد طب اسنان III شهادة 

)HLT45015( في مساعد طب اسنان IV شهادة
 	)CHC43115( في اإلعاقة IV شهادة
 	/ )CHC30213( يم تعل  شهادة III في دعم ال

)CHC40213( يم تعل شهادة IV في دعم ال
 	)MEM40105( في الهندسة IV شهادة
 	)AHC30716( في البستنة III شهادة
 	)SIT30616( في الضيافة III شهادة
 	)CHC33015( في الدعم الفردي III شهادة
 	)22320VIC( شهادة دبلوم في العدالة

 	)CHC43315( في الصحة العقلية  IV شهادة
 	)HLT54115( شهادة دبلوم في التمريض
 	)CPC40912( في السباكة والخدمات  IV شهادة
 	)TLI32515( نية التحتية للسكك الحديدية ب شهادة III في ال
 	)SIT30116( في السياحة III شهادة
 	)CHC40413( في العمل مع الشباب  IV شهادة

دورات TAFE المجانية لمسارات التلمذة الصناعية في عام 2019 تتضمن:
 	)AUR20218( ا تكييف الهواء في السيارات شهادة II في تكنولوجي
 	)AUR20916( في تكنولوجيا إصالح هياكل السيارات II شهادة
 	)AUR20516( انة السيارات شهادة II في تكنولوجيا صي
 	)AUR20716( لسيارات شهادة II في اإلعداد المهني ل
 	)FBP20217( في الخبز II شهادة
 	)22338VIC( تلمذة الصناعية ناء والتشييدما قبل ال ب شهادة II في ال
 	)CPC20211( في مسارات اإلنشاءات II شهادة
 	)22261VIC( )ائية )ما قبل المهنية قنية الكهرب ت شهادة II في دراسات ال
 	)UEE22011( )قنية اإللكترونية )بداية المهنة ت شهادة II في ال
 	)MEM20413( في مسارات الهندسة II شهادة
 	)22209VIC( في الدراسات الهندسية II شهادة
 	)MSF20313( في صناعة األثاث II شهادة
 	)MSF20413( في الزجاج والتزجيج II شهادة
 	)AHC20416( في البستنة II شهادة
 	)AMP20117( )في معالجة اللحوم )الخدمات الغذائية II شهادة
 	)22304VIC( )تلمذة الصناعية شهادة II في السباكة )ما قبل ال
 	)ICP20115( )فنون التصويرية )عام شهادة II في الطباعة وال
 	)AHC20716( في الحضانة اإلنتاجية II شهادة
 	)SHB20216( في المساعدة في الصالون II شهادة
 	)22285VIC( في الالفتات والرسومات II شهادة

 TAFEأهلية التعليم المجاني في

دورات تعليمية مجانية في معاهد التعليم 
 TAFE التقني والتكميلي

 تنطبق معايير األهلية. التعليم المجاني فيTAFE متوفر فقط لدورات تعليمية ُمختارة. 
.freetafe.vic.gov.au قد يتم فرض رسوم وأجور أخرى. اّطلع على الموقع

أي مواطن أسترالي أو مقيم دائم أو مواطن نيوزيلندي مؤهل لدورات 
TAFE المجانية ذات األولوية في فيكتوريا إذا كان يستوفي المعايير 

التالية:

دون سن 20 سنة أو 
لترقية المهارات

يقل عمره عن 20  عاماً )بغض النظرعن أي 	 
مؤهالت أخرى يتمتع بها (؛ أو

يبلغ  من العمر 20  عاماً أو أكثر و مسجل 	 
في دورات تعليمية ذات مؤهالت دراسية أعلى 
يها  في السابق.  من المؤهالت التي حصل عل

سكان والية فيكتوريا 
الذين يحتاجون إلى دعم 

إضافي

سكان والية فكتوريا من:
العاطلين عن العمل وعمالء شبكة التوظيف 	 

 Jobs Victoria Employment
;Network

العاطلين عن العمل وعمالء شبكة التوظيف	 
عمال سلسلة تجهيزات السيارات	 

يتطلعون إلى تغيير في 
المهنة 

ا الذين يريدون أن يرقوا 	  سكان والية فكتوري
بمهاراتهم وتغيير مهنتهم وتحسين آفاق عملهم 

بية احتياجات ل و / أو ت
الصناعات المحلية، وهم خاضعون  لتوافر 	 

األماكن فيTAFE ، وحسب األولوية المرتكزة 
على الحاجة.



دورات 
 TAFE

مجانية للعديد 
من الوظائف

اعثر على ما ترغب به في
freetafe.vic.gov.au

freetafe.vic. قم بزيارة الموقع اإللكتروني
gov.au أو االتصال بالرقم 823 131

تعليم مجاني في TAFE للدورات ذات األولوية
دورات TAFE ذات األولوية ودورات ما قبل التلمذة الصناعية هي  مجانية 

للطالب المؤهلين  اعتباراً من 1 كانون الثاني/يناير 2019.

 .TAFE أكثر من أي وقت مضى، يتم تعلم المهارات التي نحتاجها لبناء واليتنا في
تجعل حكومة فيكتوريا دورات TAFE ذات األولوية مجانية لتلبية احتياجات 

الصناعات  النامية في فيكتوريا.

سوف تقلل دورات TAFE المجانية من العائق المالي للطالب الراغبين في 
التدريب في الدورات التعليمية التي تؤدي إلى العمل في الوظائف المطلوبة من قبل 

أرباب العمل في فيكتوريا.

يمكنك من خالل دورات TAFE المجانية الحصول على المهارات التي تحتاج إليها 
للحصول على وظيفة مطلوبة في الصناعات بما في ذلك:

بناء	  اعمال ال
بنية التحتية	  ال
الصحة	 
الخدمات  المجتمعية	 
خدمات اإلعاقة	 
الزراعة	 
الضيافة والسياحة	 
الخدمات  االحترافية أو المهنية 	 


