
کۆرسه کانی ڕاهێنانی بێبه رامبه ر و یه که مینی ته یف له  ساڵی 2019دا بریتین له : 
 	 / )FNS40217( دا  بڕوانامهی)IV )Certificate IVلهبواریژمێریاریودهفتهرداری

 / )FNS50217(دیپلۆمیژمێریاری 
)FNS60217(دیپلۆمیپێشکهوتوویژمێریاری

 	)CHC43015(اڵپشتیبهسااڵچوواندا بڕوانامهیIVلهبواریپ
 	/ )AHC20116(دا  بڕوانامهیIIلهبواریکشتوکاڵ

 / )AHC30116(دا  بڕوانامهیIIIلهبواریکشتوکاڵ
)AHC40116(دا بڕوانامهیIVلهبواریکشتوکاڵ

 	)AHC30216( )دا)بهرههمیشیرهمهنی بڕوانامهیIIIلهبواریکشتوکاڵ
 	 )CHC43215(لهبواریکهوولومادههۆشبهرهکانیترداIVبڕوانامهی
 	 / )HLT33015( دا  بڕوانامهیIIIلهبوارییارمهتیتهندروستیهاوسروشت

)HLT43015( دا بڕوانامهیIVلهبوارییارمهتیتهندروستیهاوسروشت
 	 / )CPC40110()یناسازی اندا)ب ن ات ی یناسازیوبون  بڕوانامهیIVلهبواریب

)CPC50210()یناسازی اتنان)ب ی یناسازیوبون دیپلۆمیب
 	)CPC60115(ا ن ی دیپلۆمیپێشکهوتوویڕووپێویب
 	)CHC40313( دا بڕوانامهیIVلهبواریدهستێوهردانیمنداڵ،گهنجوخێزان
 	)RII30915(یدا ان نانیشارست ات ی بڕوانامهیIIIلهبواریبون
 	)RII40715(یدا ان نانیشارست ات ی بڕوانامهیIVلهبواریچاودێریبهسهربون
 	)SIT30816(یدا نانیبازرگان ێ ل بڕوانامهیIIIلهبواریچێشت
 	/ )CHC32015(یدا  بڕوانامهیIIIلهبواریخزمهتگوزاریکۆمهاڵیهت

 / )CHC42015(یدا  بڕوانامهیIVلهبواریخزمهتگوزاریکۆمهاڵیهت
)CHC52015(دیپلۆمیخزمهتگوزاریکۆمهاڵیهتی

 	)CPC30313(تدا بڕوانامهیIIIلهبواریڕۆکردنیکۆنکرێ
 	)CPC31411( ادا ن ی بڕوانامهیIIIلهبواریدژهئاوکردنیب
 	)22334VIC(لهبواریئاسایشیسایبهریداIVبڕوانامهی
 	 / )HLT35015(لهبوارییاریدهدهریپزیشکیددانداIIIبڕوانامهی 

)HLT45015(لهبوارییاریدهدهریپزیشکیددانداIVبڕوانامهی
 	)CHC43115(یدا بڕوانامهیIVلهبواریپهککهوتهی
 	/ )CHC30213(اڵپشتیفێرکاریدا  بڕوانامهیIIIلهبواریپ

)CHC40213(اندا ن اڵپشتیڕاهێ بڕوانامهیIVلهبواریپ
 	)MEM40105(لهبواریئهندازیاریداIVبڕوانامهی
 	)AHC30716(یدا بڕوانامهیIIIلهبواریباخهوان
 	)SIT30616(لهبواریمیوانداریداIIIبڕوانامهی
 	)CHC33015(اڵپشتیتاکهکهسیدا بڕوانامهیIIIلهبواریپ
 	)22320VIC( دیپلۆمیدادوهری

 	)CHC43315(لهبواریتهندروستیدهروونداIVبڕوانامهی
 	)HLT54115(دیپلۆمیسستهری
 	)CPC40912(لهبواریڕاکێشانیبۆریوخزمهتگوزاریIVبڕوانامهی
 	)TLI32515(ژێرخانیهێڵیئاسنIIIبڕوانامهی
 	)SIT30116(لهبواریگهشتیاریداIIIبڕوانامهی
 	)CHC40413(لهبواریئیشیگهنجانداIVبڕوانامهی

کۆرسه کانی ڕاهێنانی شاگردی بێبه رامبه ری ته یف له  ساڵی 2019دا بریتین له : 
 	)AUR20218(دا ل ی بڕوانامهیIIلهبواریتهکنۆلۆجیایبگۆڕیههوایئۆتۆمب
 	)AUR20916(دا ل ی بڕوانامهیIIلهبواریتهکنۆلۆجیایچاککردنهوهیالشهیئۆتۆمب
 	)AUR20516(دا ل ی بڕوانامهیIIلهبواریتهکنۆلۆجیایخزمهتگوزاریئۆتۆمب
 	)AUR20716(دا ل ی اڵیئۆتۆمب ن بڕوانامهیIIلهبواریئامادهبوونیپڕۆفیشی
 	)FBP20217(انکدا بڕوانامهیIIلهبواریکاروباریب
 	)22338VIC( دا ان ن ات ی یناسازیوبون بڕوانامهیIIشاگردیب
 	)CPC20211(ادا ن ی نانیب ات ی بڕوانامهیIIلهبواریڕاڕهوهکانیبون
 	)22261VIC( )یدا)پێشپیشهگهری ینهوهیتهکنۆلۆجیایئهلهکترۆن بڕوانامهیIIلهبواریلێکۆڵ
 	)UEE22011()یدا)دهستپێکیپیشه بڕوانامهیIIلهبواریتهکنۆلۆجیایئهلهکترۆن
 	)MEM20413(لهبواریڕاڕهوهکانیئهندازیاریداIIبڕوانامهی
 	)22209VIC(ینهوهکانیئهندازیاریدا بڕوانامهیIIلهبواریلێکۆڵ
 	)MSF20313(اتدا ی ل نانیموب بڕوانامهیIIلهبواریبهرههمهێ
 	)MSF20413(لهبواریشووشهوبڕینیشووشهداIIبڕوانامهی
 	)AHC20416(یدا بڕوانامهیIIلهبواریباخهوان
 	)AMP20117()لهبواریپڕۆسهکردنیگۆشتدا)خزمهتگوزاریخۆراکIIبڕوانامهی
 	)22304VIC(دا)لهبواریڕاکێشانیبۆری)پێششاگردیIIبڕوانامهی
 	)ICP20115()لهبواریهونهریچاپوگرافیکدا)گشتیIIبڕوانامهی
 	)AHC20716(لهبواریپهروهردهکردنیبهرههمداIIبڕوانامهی
 	)SHB20216(دا بڕوانامهیIIلهبوارییاریدهدهیهۆڵ
 	)22285VIC( لهبوارینیشانهکانوگرافیکداIIبڕوانامهی

مه رجه کانی تۆمارکردنی ناو له  کۆرسی بێبه رامبه ری ته یفدا 

کۆرسه کانی ڕاهێنانی بێبه رامبه ری ته یف 
 )TAFE(

 پێوهرهکانیلێوهشاویجێبهجێدهکرێن.تهیفیبێبهرامبهرتهنیابۆکۆرسهههڵبژێردراوهکانه. 
لهوانهیهتێچوونهکانجێبهجێبکرێن.سهردانیfreetafe.vic.gov.auبکه.

یا یان هاوواڵتی  هه ر هاوواڵتییه ک یان دانیشتووی هه تاهه تایی ئوسترال
نیوو زیله ند گه ر ئه م پێوه رانه ی خواره وه ی هه بێت، ده توانێت به شداری بکات 

له  کۆرسه کانی یه که مینی و بێبه رامبه ری ته یف له  ڤیکتۆریادا:

خوارووی 20 یان 
ڕاهێنانی کارامه یی زیاتر

تهمهنیانخوارووی20ساڵه)بهبێلهبهرچاوگرتنی	 
ا انبێت(ی ههرچهشنهبڕوانامهیهکیترکهڕهنگهههی

النیکهمتهمهنیان20ساڵهوبهشداریدهکهنله	 
انداکهبڕوانامهیهکسهرووی ن کۆرسێکیڕاهێ
ئهوبڕوانامهیهپێشکهشدهکاتکهلهڕابردوودا

وهریانگرتووه 

خه ڵکی ڤیکتۆریا پاڵپشتی 
زیاتریان پێویسته

خهڵکیڤیکتۆریاکه:
بێکارنیانفهرمانبهرانیتۆڕیدامهزراندنی	 

 Jobs Victoria(ئیشهکانیڤیکتۆریان
Employment Network( ؛

کرێکارهدهکراوهکان؛یان	 
کڕێکارانیزنجیرهیدابینکردنیئۆتۆمبیل	 

گه ڕان به دوای گۆڕێنی 
پیشه دا 

اکهداواکاریدهکهنبۆ	  خهڵکیڤیکتۆری
دوبارهبوونهوهیکارامهیی،گۆینیئیش،

نیهکانیدامهزاراندنیخۆو/یان ی باشترکردنیدوورب
ییهکانیپیشهسازیخۆجێیی، دابینکردنیپێداویست
بهمهرجیمهوجودبوونیتواناییتهیفویهکهمینی

بهپێیپێداویستی.



ته یفی 
بێبه رامبه ر 
بدۆزه وه  بۆ 

زۆربه ی 
پیشه کانی

بواریخۆتله
freetafe.vic.gov.au دا

سه یری freetafe.vic.gov.au بکه  یان 
په یوه ندی بکه  به  823 131 

ته یفی بێبه رامبه ر بۆ کۆرسه کانی ڕاهێنانی یه که مینی
کۆرسهکانیڕاهێنانییهکهمینیتهیفوپێششاگردیبێبهرامبهرهبۆئهو

قوتابیانهیخاوهنمهرجنله1یژهنیوهری2019وه.

زیاترلهههرکاتێکیتر،ڕاهێنانیکارامهییپێویستمانبۆبونیاتنانی
پارێزگاکهمانلهتهیفدادهکرێت.حکومهتیڤیکتۆریاکۆرسهکانیڕاهێنانی
یهکهمینیبێبهرامبهرپێشکهشدهکات،بۆئهوهیپێداویستییهکانیپیشهسازی

گهشهکردنیڤیکتۆریادابینبکات.

کۆرسهکانیڕاهێنانیبێبهرامبهریتهیفلهمپهڕهماڵییهکانکهمدهکاتهوهبۆ
قوتابیانهیدهیانههوێلهوکۆرسانهداڕاهێنانیانبۆبکرێتکهدهبێتههۆی
دۆزینهوهیئیشلهپیشهیداواکراولهالیهنخاوهنکارهکانیڤیکتۆریاوه.

کۆرسهکانیڕاهێنانیبێبهرامبهریتهیفدهتوانێتکارامهییپێویستیتۆبۆ
دۆزینهوهیپیشهیهککهلهپیشهسازییهکانیخوارهوهداپێویسته،بخاتهبهر

دهستت:

ا	  ن ی اتنانیب ی بون
ژێرخان	 
تهندروستی	 
خزمهتگوزاریکۆمهاڵیهتی	 
خزمهتگوزاریپهککهوتهیی	 
کشتوکاڵ	 
میوانداریوگهشتیاری	 
خزمهتگوزاریپسپۆڕی	 


