Δωρεάν Κύκλοι
Μαθημάτων TAFE
Οι δωρεάν κύκλοι μαθημάτων προτεραιότητας TAFE για το 2019
περιλαμβάνουν:
• Πιστοποιητικό IV στη Λογιστική και Τήρηση Βιβλίων (FNS40217) /
Δίπλωμα Λογιστικής (FNS50217) /
Ανώτερο Δίπλωμα Λογιστικής (FNS60217)
• Πιστοποιητικό IV στην Στήριξη Γήρανσης (CHC43015)
• Πιστοποιητικό II στη Γεωργία (AHC20116) /
Πιστοποιητικό III στη Γεωργία (AHC30116) /
Πιστοποιητικό IV στη Γεωργία (AHC40116)
Πιστοποιητικό III στη Γεωργία (Γαλακτοκομική Παραγωγή) (AHC30216)
• Πιστοποιητικό IV στο Αλκοόλ και Άλλα Ναρκωτικά (CHC43215)
• Πιστοποιητικό III στην Παραϊατρική Βοήθεια (HLT33015) /
Πιστοποιητικό IV στην Παραϊατρική Βοήθεια (HLT43015)
• Πιστοποιητικό IV στα Κτίρια και Κατασκευές (Κτίρια) (CPC40110) / Δίπλωμα στα
Κτίρια και Κατασκευές (Κτίρια) (CPC50210)
• Ανώτερο Δίπλωμα Επίβλεψης Κτιρίων (CPC60115)
• Πιστοποιητικό IV στην Παιδική, Νεανική και Οικογενειακή Παρέμβαση
(CHC40313)
• Πιστοποιητικό III στις Αστικές Κατασκευές (RII30915)
• Πιστοποιητικό IV στην Επίβλεψη Αστικών Κατασκευών (RII40715)
• Πιστοποιητικό III στην Εμπορική Μαγειρική (SIT30816)
• Πιστοποιητικό III στις Κοινοτικές Υπηρεσίες (CHC32015) /
• Πιστοποιητικό IV στις Κοινοτικές Υπηρεσίες (CHC42015) /
Δίπλωμα στις Κοινοτικές Υπηρεσίες (CHC52015)
• Πιστοποιητικό III στο Σκυρόδεμα (CPC30313)
• Πιστοποιητικό III στην Υδατοστεγάνωση Κατασκευών (CPC31411)
• Πιστοποιητικό IV στην Ασφάλεια Κυβερνοχώρου (22334VIC)
• Πιστοποιητικό III Βοηθός Οδοντιάτρου (HLT35015) /
Πιστοποιητικό IV Βοηθός Οδοντιάτρου (HLT45015)
• Πιστοποιητικό IV στον Κλάδο Αναπηρίας (CHC43115)
• Πιστοποιητικό III στη Στήριξη Εκπαίδευσης (CHC30213) /
Πιστοποιητικό IV στη Στήριξη Εκπαίδευσης (CHC40213)
• Πιστοποιητικό IV στη Μηχανολογία (MEM40105)
• Πιστοποιητικό III στη Φυτοκομία (AHC30716)
• Πιστοποιητικό III στον Κλάδο Φιλοξενίας (SIT30616)

•
•
•
•
•
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Πιστοποιητικό III στην Ατομική Υποστήριξη (CHC33015)
Δίπλωμα Δικαστικού Λειτουργού (22320VIC)
Πιστοποιητικό IV στην Ψυχική Υγεία (CHC43315)
Δίπλωμα Νοσηλευτικής (HLT54115)
Πιστοποιητικό IV στις Υδραυλικές Εγκαταστάσεις (CPC40912)
Πιστοποιητικό III στη Σιδηροδρομική Υποδομή (TLI32515)
Πιστοποιητικό III στον Τουριστικό Κλάδο (SIT30116)
Πιστοποιητικό IV στις Κοινωνικομορφωτικές Δραστηριότητες Νέων (CHC40413)

Οι δωρεάν κύκλοι μαθημάτων TAFE για πρόσβαση σε προγράμματα μαθητείας
για το 2019 περιλαμβάνουν:
•
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Πιστοποιητικό II στην Τεχνολογία Κλιματισμού Οχημάτων (AUR20218)
Πιστοποιητικό II στην Τεχνολογία Επισκευής Αμαξωμάτων Οχημάτων (AUR20916)
Πιστοποιητικό II στην Τεχνολογία Συντήρησης Οχημάτων (AUR20516)
Πιστοποιητικό II στην Επαγγελματική Κατάρτιση στην Αυτοκινητοβιομηχανία
(AUR20716)
Πιστοποιητικό II στην Αρτοποιία (FBP20217)
Πιστοποιητικό II στα Κτίρια και Κατασκευές (Προ-μαθητεία) (22338VIC)
Πιστοποιητικό II στους Δίαυλους Κατάρτισης στον Κατασκευαστικό Κλάδο (CPC20211)
Πιστοποιητικό II στις Σπουδές Ηλεκτροτεχνολογίας
(Προ-επαγγελματικές) (22261VIC)
Πιστοποιητικό II στην Ηλεκτροτεχνολογία (Έναρξη Σταδιοδρομίας) (UEE22011)
Πιστοποιητικό II στους Δίαυλους Κατάρτισης στην Μηχανολογία (MEM20413)
Πιστοποιητικό II στις Σπουδές Μηχανολογίας (22209VIC)
Πιστοποιητικό II στην Επιπλοποιία (MSF20313)
Πιστοποιητικό II στο Γυαλί και Υαλοφράξεις (MSF20413)
Πιστοποιητικό II στη Φυτοκομία (AHC20416)
Πιστοποιητικό II στην Επεξεργασία Κρέατος (Υπηρεσίες Τροφίμων) (AMP20117)
Πιστοποιητικό II στις Υδραυλικές Εγκαταστάσεις (Προ-μαθητεία) (22304VIC)
Πιστοποιητικό II στην Εκτύπωση και Γραφικές Τέχνες (Γενικά) (ICP20115)
Πιστοποιητικό II στην Παραγωγή Φυτών Φυτωρίου (AHC20716)
Πιστοποιητικό II Βοηθός Κομμωτηρίου (SHB20216)
Πιστοποιητικό II στη Σήμανση και Γραφικά (22285VIC)

Επιλεξιμότητα για δωρεάν TAFE
Ισχύουν κριτήρια επιλεξιμότητας. Δωρεάν TAFE μόνο για επιλεγμένους κύκλους μαθημάτων.
Μπορεί να ισχύουν άλλα δίδακτρα και χρεώσεις. Δείτε την ιστοσελίδα freetafe.vic.gov.au.

Οποιοσδήποτε υπήκοος ή μόνιμος κάτοικος Αυστραλίας
ή πολίτης της Νέας Ζηλανδίας δικαιούται να κάνει τους
δωρεάν κύκλους μαθημάτων προτεραιότητας TAFE στη
Βικτώρια αν πληροί τα παρακάτω κριτήρια:
Κάτω των 20 ετών
ή αναβάθμιση
δεξιοτήτων

• είναι ηλικίας κάτω των 20 ετών
(ανεξάρτητα από τα οποιαδήποτε άλλα
προσόντα που μπορεί να έχει)· ή
• είναι 20 ετών ή άνω και εγγράφεται σε
κύκλο μαθημάτων από το οποίο θα λάβει
υψηλότερα προσόντα από τα υψηλότερα
προσόντα που έχει λάβει προηγουμένως

Κάτοικοι της
Βικτώριας που
χρειάζονται
επιπλέον στήριξη

Κάτοικοι της Βικτωρίας που είναι:

Σκέφτεστε
να αλλάξετε
σταδιοδρομία

• Κάτοικοι της Βικτώριας που θέλουν
να επανειδικευτούν, να αλλάξουν
σταδιοδρομία, να βελτιώσουν τις
προοπτικές απασχόλησής τους ή/
και να καλύψουν τις ανάγκες τοπικών
βιομηχανιών, με την επιφύλαξη της
διαθεσιμότητας θέσεων TAFE και την
προτεραιότητα βάσει των αναγκών.

• άνεργοι και πελάτες του Δικτύου Θέσεων
Απασχόλησης Βικτώριας·
• απολυμένοι εργαζόμενοι λόγω
περικοπών· ή
• εργαζόμενοι στην αλυσίδα προμηθειών
αυτοκινητοβιομηχανίας

Δωρεάν
TAFE για
πληθώρα
θέσεων
εργασίας
Δωρεάν TAFE για κύκλους μαθημάτων προτεραιότητας
Οι κύκλοι μαθημάτων προτεραιότητας και προ-μαθητείας TAFE είναι
δωρεάν για επιλέξιμους σπουδαστές από την 1η Ιανουαρίου 2019.
Περισσότερο από ποτέ, οι δεξιότητες που χρειαζόμαστε για
να ανοικοδομήσουμε την πολιτεία μας μαθαίνονται στο TAFE.
Η Κυβέρνηση Βικτώριας κάνει τους κύκλους μαθημάτων
προτεραιότητας TAFE δωρεάν για να καλύψει τις ανάγκες των υπό
ανάπτυξη κλάδων της Βικτώριας.
Οι δωρεάν κύκλοι μαθημάτων TAFE θα μειώσουν τα οικονομικά
εμπόδια για τους σπουδαστές που θέλουν να φοιτήσουν σε κύκλους
μαθημάτων που οδηγούν σε θέσεις απασχόλησης για τις οποίες
υπάρχει ζήτηση από εργοδότες της Βικτώριας.
Οι δωρεάν κύκλοι μαθημάτων TAFE μπορούν να σας δώσουν τις
δεξιότητες που χρειάζεστε για να βρείτε μια δουλειά για την οποία
υπάρχει ζήτηση σε κλάδους όπως:
•
•
•
•
•
•
•
•

Κατασκευές
Υποδομή
Υγεία
Κοινοτικές Υπηρεσίες
Υπηρεσίες Αναπηρίας
Γεωργία
Κλάδος Φιλοξενίας και Τουρισμού
Επαγγελματικές Υπηρεσίες

Επισκεφθείτε το freetafe.vic.gov.au
ή καλέστε το 131 823

Βρείτε τη δική σας στο
freetafe.vic.gov.au

