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TAFE NSW ले आदिवासी र टोरेस स्टे्ट द्विपका माद्िसहरूलाई जममि, ििी र 
समुद्रको परम्परागत हकिार मानिछ। अग्रजहरू, द्वगत, वत्तमाि र भद्वष्यमा 
जनमि सकिे सबै राष्ट्रहरूप्रद्त हाम्ो सममाि छ।
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यो कागजातिा भएको निषयिसत्को उद्नेशय भरनेको तपाईंलाई TAFE NSW कोषनुको बारनेिा सािा्य जारकारी प्रर्ार गर्नु हो र यसलाई नरर्देसिकाको रूपिा िात्र प्रयोग गररर्परनु। कयाररयरको अिसरको स्र्भनुिा यसिा भएको जारकारी 
(सम्ानित आमर्ारी र रोजगारीको अिसरहरू सनहत) असट्नेसलयर सरकारको सिक्ा, सीप र रोजगारी निभागको अग्सरतािा स्रु भएको joboutlook.gov.au, बाट सलइएको हो। TAFE NSW लने क्रै निद्ार्थीलने क्रै नरश्चित रोजगारी 
प्रापत गरदे िा नरश्चित तलि आजनुर गरदे भरनेर गयारने्टटी गर्दैर। यो कागजात र हालको प्रकािरिा भएको जारकारी ठीक र भरनेर स्नरश्चित गरनुको लानग उपय्क्त हरनेक प्रयास गरररहँर्ा यहाँ प्रसत्त जारकारी पूणनु, अद्ािधिक, भरपर्दो िा नबरा 
क्रै गलती िा किजोरीको र भरनेर क्रै प्रनतबद्धता िा िारने्टटी दर्इएको भरने रैर।

CRICOS प्रर्ायकको राि: TAFE NSW –प्रानिधिक तर्ा र्प सिक्ा आयोग CRICOS प्रर्ायक कोि:  00591E।

http://www.joboutlook.gov.au


TAFE NSW अ्तरार्ष्टंय निद्ार्थी नरर्देसिका 2022 | राप्ने बनेला (अगसत 2021) िा सचयाउरने। रयाँ जारकारीको लानग tafensw.edu.au/international िा जार्होस्। 

TAFE NSW सँग र्प उपलब्धि हाससल गितुनुहोस्

TAFE NSW सि्र्ाय जीि्त, निनििताय्क्त र गनतिील सि्र्ाय हो जसलने रयाँ सीप ससकरने, जोनिरने र रयाँ रोजगारीको उद्नेशय प्रापपतलाई समिार गरनु। अंग्नेजी 
भाषाको सीप स्िार गरनु चाहनेिा, क्रै रोजगारीको लानग अधययर गरनु चाहनेिा िा क्रै निग्ी प्रा गरनु चाहनेिा TAFE NSW भरनेको रोजगारीिा सफलता लयाउरने 
व्यिहाररक, जीिरको ससकाइका लानग तपाईंको पनहलो रोजाइ हो।

संस्ाको रूपिा र्ह्ो उश्भएर हाम्ो निश्ासप्रापत इज्जतिाफनु त सरकारको व्यािसाधयक सिक्ा र तासलि (VET) दर्रने संस्ाको रूपिा 130 िषनुभ्र्ा बढटीर्नेखि हािी 
सिक्ािा उतकृष्टता दर्रका लानग प्रनतबद्ध रौँ। यसको अर्नु हाम्ो राधष्टय रूपिा िा्यता प्रापत कोषनुहरूलाई सरकारलने िा्यता दर्एको र।

TAFE NSW िा अ्तरार्ष्टंय निद्ार्थीको रूपिा तपाईंलाई सफल हुर सहयोग गरदे कायनुक्रि प्रर्ार गरनेर यहाँ स्रश्क्त हुर्हु्र र तपाईंको िैश्क्क यात्रािा सहयोग 
हुरनेर। तपाईंलाई ्य् साउर् िनेलसिा निश्भन्न स्ारिा स््र्र, िा्त सि्द्टी नकरारार्नेखि व्यापक िहरसमि TAFE NSW िा तपाईंलने पयानुपत र फलर्ायी अर्भि 
परिंरहनेको र।
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यो विर्देशिकालाई कसरी प्रयोग गिदे

1. TAFE NSW का बारेमा ससकितुहोस् 

TAFE भरनेको प्रानिधिक तर्ा र्प सिक्ा हो। TAFE NSW लने नकर तपाईंलने सोचनेको कयाररयर ि्रु गरनु राम्ो स्रुिात दर््र भन्नने क्रा र्ाहा पाउर्होस्। हाम्ो 
सिक्क, स्ार, कोषनुहरूका बारनेिा र TAFE NSW रोजनेर तपाईं कसरी स्रश्क्त हुर्हु्र भन्नने जान्न्होस्।

आफू ्य् साउर् िनेलस (NSW) कता बसरने, पढ्रने र काि गरदे भन्नने बारनेिा सोचर स्रु गर्नुहोस् र आफरो रयाँ रोजगारीको बारनेिा सोचर प्रनेररत हुर्होस्।

 § TAFE NSW नकर? पृष्ठ 4

2. कोषनु र योगय्ताको बारेमा विरनुय गितुनुहोस्

अश्भप्रनेरणाका लानग यो नरर्देसिकािा प्रोफाइललाई प्रयोग गरनेर आफरो आर्िनु कोषनु पत्ता लगाउर्होस्। तयहाँ रोजरका लानग िनेरै रर्। तयसैलने क्र ठीक हो भनर 
रान्नको लानग tafensw.edu.au/international िा गएर हनेर्नुहोस्। आफूलाई चानहरने योगयताको तह प्रिाण पत्र, निपलोिा, उच्च निपलोिा, सह निपलोिा िा 
सरातकको निग्ी क्र हो नरणनुय गर्नुहोस्।

TAFE NSW िा अंग्नेजी भाषाका कोषनुहरू पनर उपलधि रर्। तयसैलने तपाईंलने आफरो अंग्नेजी स्िार गरनु सकर्हुरनेर र आफरो अधययरको तयारी गर्नुहुरनेर।

 § अंग्नेजी भाषाका कोषनुहरू: पृष्ठहरू 10-11

 § कोषनुका क्नेत्रहरू: पृष्ठहरू 12-66

 § TAFE NSW निग्ी: पृष्ठहरू 68

3. आफिो TAFE NSW को स्थल रोजितुहोस् 

प्रतयनेकलने आफरै फरक नििनेषताहरू प्रर्ार गरदे निश्भन्न स्ारहरू िधयने आफरो स्ल ररौट गरनु सकर्हुरनेर। स्ारको बारनेिा जान्नको लानग tafensw.edu.au/
international/study/locations

 § TAFE NSW जार्होस्: पृष्ठ 8-9

4. भिानुको योगय्ता र ितुलकको बारेमा र्ाहा पाउितुहोस ्

क्रै कोषनुिा आिनेर्र दर्र्भ्र्ा अगानि तपाईंलने भरानुको आिशयकता प्रा गरनेको र तपाईंलने नतर्नुपरदे ि्लकको तयारी गरनेको स्नरश्चित गर्नुहोस्। 

श्भसाको आिशयकता तर्ा तपाईंको अंग्नेजी भाषाको र्क्ताको तहका आिारिा TAFE NSW को कोषनुिा भरानु गर्नु अगानि तपाईंलने अङ्ग्नेजीको परीक्ा दर्र्परदे 
हुर सकर भन्नने क्रा हनेकका राखर्होस्। 

 § तपाईंको भरानु: भरानुको आिशयकता, श्भसा र ि्लक: पृष्ठहरू 73-76

5. आिेर्ि गिदे

तपाईंलने कोषनु र तयसलाई प्रर्ार स्ारको बारनेिा नरणनुय सलएपसर बाँकी रहनेको एउटा िात्र क्रा आिनेर्र गर्नु हो। तपाईंलने एजने्ट, अरलाइर िा ईिनेल िाफनु त पनर 
आिनेर्र गरनु सकर्हुरनेर। सबैभ्र्ा प्रचलरिा रहनेको तररका भरनेको र्तानु भएको TAFE NSW को िैश्क्क एजने्टिाफनु त आिनेर्र गर्नु हो। 

 § कसरी आिनेर्र गरदे: पृष्ठ 73

© TAFE NSW अन्तरार्ष्ट्रिय 2022। छाप्ने बनेला (अगस्त 2021) मा सचयाउनने। RTO 90003 | CRICOS 00591E | HEP PRV12049
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TAFE NSW
वकि रोजिे?

83%

रोजगारर्ा्ताको   
सन्ततुवटि
NSW का रोजगारिाताहरू हामीले प्रिाि गिने 
रामष्ट्र्य रूपमा मान्यता प्रापत ताललमको गुणस्तरबाट 
अत्यनत सनतुष्ट भएका छि्*

सबैभनर्ा िीषनुको 10 िटा  
िृशधिका क्ेत्रहरू मधये 

80%

लाई समािेि गररएको

अबको 5 वर्तमा सबैभनिा वृद्धि हुिे क्ेत्रको 
साथमा लगा्यत TAFE NSW ले 10 वटा मध्ये 8 
वटा व्ावसाम्यक समूहहरूलाई ताललम प्रिाि 
गछ्त।^

सिा्तकको स्तर 
प्राप्त गिदे मधये 

87.7%
ले TAFE NSW# 
ससफाररस गरनुि्#

89%

सिा्तकहरूको    
सन्ततुवटि
TAFE NSW# मा ताललमको गुणस्तरको   
समग्रमा सनतुमष्ट#

श्ो्त:  ^श्म बजार जािकारी पोटनुल, असटे्सलयि सरकार, व्यिसाय अितुमाि   पञ्च िषथीयमे 2024, # NCVER VET विद्ार्थी िव्तजा ्तथयाङ्क विमानुर (्तथयाङ्क श्ो्त)।  
* ASQA 2020 रोजगारर्ा्ता सिदेक्र - TAFE NSW ले व्यापार गिदे A&T रोजगारर्ा्ताको सिदेक्र 
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ससकाइ र अशभिृशधिका लावग सतुरशक््त स्थलहरू

TAFE NSW िा तपाईंलने अधययर स्ल तर्ा समबन्ध निसतार, सािाजजनककरण र रिाइलो गरनुको लानग जीि्त स्ार र अिसर पाउर् 
हुरनेर। धयरीहरूिा कयाफने , जजििारा, नकताब पसल, गयालरी र प्रर्िनुर स्ल तर्ा निद्ार्थी संगीत िञच, बाबदेकय् र रंगिञच पनर परनुर्। 
तपाईंलने हाम्ो निद्ार्थीलने तासलि गरदे रनेसट्रने्टहरू, कपाल काट्रने र सौ्र्यनु सैलूर र िसाज नकलनरकिा र्ट पनर पाउर्हुरनेर।

विद्ार्थी संस्था

TAFE NSW िा भरानु भएपसर तपाईं हाम्ो निद्ार्थी सि्र्ायको सर्सय बन्न्हुरनेर। िरोरञ्जरातिक कृयाकलाप, कयाम्पसश्भत्रको सहयोग 
र रोजगारीको अिसरलगायत स्नििाको सर्सयहरूलने लाभ लीर सकरनेरर्।

तपाईंलने कयाम्पसश्भत्र भएका नकताब पसल, फोटोकपी, कार पारकंग िा कयाम्पसश्भत्र सािार नक्र्ा र िरोरञ्जरका क्रािा स्नििा तर्ा 
र्टिा पहुँच पाउर्हुरनेर। TAFE NSW का सबै निद्ार्थी तर्ा किनुचारीहरूको लानग सर्सयता ि्लला र।

TAFE NSW का निद्ार्थी संस्ाको सर्सयता सलरको लानग सम्पकनु  गर्नुहोस्।

पतुस्तकालयहरू

TAFE NSW िा तपाईंलने सबैभ्र्ा पसरललो निजजटल र रापा शोतिासर् राजयसतरको प्सतकालय सञ्जालिा पहुँच पाउर्हुरनेर। 
व्यािसाधयक प्सतकालय किथीहरूको सिूहलने काि गरदे यी प्सतकालयिा तपाईंलने शोत पत्ता लगाउर, प्सतकालय स्नििा प्रयोग गरनु, 
जारकारी सनेिाका लानग र अ्य िनेरै सहयोगको लानग सहयोग पाउर्हुरनेर।

कम्य्टर, सफटिनेयर, िाइफाइ, व्यसक्तगत तर्ा सिूह अधययर क्नेत्र, फोटोकपी, नप्रन्टंग र सकयानरंग सनेिा (क्रै क्रै ठाउँिा त 3D नप्रन्टंग 
सिनेत) लगायत तपाईंलाई आफरो अर्सन्धार कायनुिा आिशयक परदे सहयोग सबै अर्सन्धार, शोत तर्ा स्र्भनुिा तपाईंको पहुँच हुरनेर।

बाल सयाहार केनद्रहरू

TAFE NSW का कने ही स्ारहरूिा उतकृष्ट बाल सयाहार सनेिा उपलधि रर्। र िषनु ि्नरका बालबासलकाहरूका लानग यी स्ारहरू 
उपलधि रर्।

जावगरमा पर्स्थापिा

TAFE NSW लने भव्य स्नििा प्रर्ार गरनु जसलने उपलधि कोषनुहरूिा ततकाल दर्इरने सहयोग सनहतको ससकाइ अर्भि प्रर्ार गरनेर सिक्ा 
तर्ा तासलि दर््र। कने ही कोषनुहरूिा र्प सीप निकास आिशयक परनु जसलाई जानगरिा पर्स्ापरा गरनेर िात्र हाससल गरनु सनक्र। 
जानगरिा पर्स्ापरा भरनेको निद्ार्थीहरूको लानग िासतनिक संसारिा, कायनुस्लको िातािरणिा सीप आजनुर गरदे र तयसलाई पररषकृत 
गरदे अिसर दर््र।

यसतो पर्स्ापरािा गरनेको कािको भ्क्तारी त हुँरै्र तर निद्ार्थीहरूका लानग यसलने िहत्िपूणनु व्यािसाधयक सञ्जाल तयार गरनु र र्प 
कािको अिसर प्रर्ार गरदे रोजगारर्ातासँगको सम्पकनु  कायि गरनु अनिश्सरीय अिसर प्रर्ार गरनु। जानगर पर्स्ापराका आिशयकता 
तर्ा अिसरहरूको बारनेिा जान्नका लानग हाम्ो िनेबसाइट tafensw.edu.au/international िा आफरो नरश्चित कोषनु क्नेत्रिा हनेर्नुहोस्।
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TAFE NSW अ्तरार्ष्टंय निद्ार्थी नरर्देसिका 2022 | राप्ने बनेला (अगसत 2021) िा सचयाउरने। रयाँ जारकारीको लानग tafensw.edu.au/international िा जार्होस्। 

विद्ार्थी 
सहयोग 
सेिा

अिक्त्ता सेिाहरू  tafensw.edu.au/disability

TAFE NSW अिक्तता सनेिाहरूलने अिक्तता भएका निद्ार्थीहरू अधययररत हुँर्ा पहुँच, सहयोग र सिार अिसर भएको क्रा नरश्चित 
गरनु। अिक्तता सिक्क पराििनुर्ातालने तपाईंको व्यसक्तगत आिशयकताहरू र तपाईं भरानु हुर्भएको कोषनुको आिशयकताको आिारिा 
सिायोजर गरदेरर्। अिक्तता सिक्क पराििनुर्ाताहरूलने प्रानिधिक आिशयकतािा सहयोग र सिायोजर गरनु पनर िद्त गरनु सकरनेरर्।

परामिनु ्तर्ा रोजगारी विकास सेिा tafensw.edu.au/counselling

TAFE NSW पराििनु तर्ा रोजगारी निकास सनेिा नरःि्लक र र तपाईंको कोषनु र अधययर तर्ा आफूलने रोजनेको पनेिाबाट र्प प्रापपतका 
लानग तयार गररएको र। सम्ानित TAFE NSW निद्ार्थीलने कोषनु ररौट नरणनुय र पनेिा योजरािा सहयोग गरनुको लानग सनेिािा पहुँच 
पाउरनेरर्।

TAFE NSW िा भरानु भएका निद्ार्थीलने आफरो कयाररयर निकास र व्यसक्तगत सहयोगिा पहुँचको लानग निश्भन्न सनेिािा पहुँच पाउरनेरर्।

ससकाइ सहयोग  tafensw.edu.au/study-support

TAFE NSW लने आफरा निद्ार्थीहरूलाई त्रु्त जारने िा लसचलो सिय भएको ससकाइ कने ्द्बाट सहयोग स-सारा सिूह िा एकल रूपिा 
प्रर्ार गरनु। 131 601 िा सम्पकनु  गरनेर आफरो ठाउँिा क्र सहयोग कने ्द्हरू रर् पत्ता लगाउर्होस्।

रात्रिृसति tafensw.edu.au/international/enrol/scholarships

TAFE NSW िा अ्तरार्ष्टंय निद्ार्थीहरू आफरो अधययरलाई सहयोग प्ऱयाउरका लानग रात्रिृश्त्तका लानग योगय हुर सकरर्। 

सबै रात्रिृश्त्त अिसर, योगयता र अप्ति धिनत नरयधित रूपिा हाम्ो िनेबपृष्ठिा अद्ािधिक गररएको हु्र।
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ABC

सफल्ताको  
बाटो
TAFE NSW को बाटो भिेको ्तपाईंको 
रोजगारीको रोटो मागनु हो र:

 § काम र अधययिका लावग ्तयारी हो 
 § ियाँ सीप विमानुर हो
 § पेिाको िव्तजा खोजिे ्तररका हो

© TAFE NSW अन्तरार्ष्ट्रिय 2022। छाप्ने बनेला (अगस्त 2021) मा सचयाउनने। RTO 90003 | CRICOS 00591E | HEP PRV12049

आफिो बाटो आफैँ  विमानुर गितुनुहोस् 

तपाईंको बाटो आफरो सीप, अर्भि, अधययरको अश्भरुसच र पनेिाको लक्यिा भर परनु। सबैभ्र्ा लोकनप्रय प्रिनेि नि्दु यहाँ पनहचार गर्नुहोस् र आफरो 
भनिषयको योजरा यहाँ स्रु गर्नुहोस्। 

अंग्ेजी कोषनु tafensw.edu.au/international/study/courses/english

TAFE NSW लने सघर अंग्नेजी भाषा कोषनुहरू सरकारी तर्ा संचासलत अंग्नेजी भाषा कने ्द्िा NSW भरर संचालर गरनु।

प्रमार पत्र ्तर्ा विपलोमा  tafensw.edu.au/international/study/courses/certificate-
advanced-diploma

TAFE NSW लने राधष्टय रूपिा िा्यता प्रापत प्रिाण पत्र, निपलोिा तर्ा िासर्ललो निपलोिा लगायतका व्यािसाधयक योगयताका कोषनुहरू 
प्रर्ार गरनु।

TAFE NSW विग्ीहरू tafensw.edu.au/international/study/courses/degrees

हािीलने कने ही निपलोिा तर्ा िासर्ललो निपलोिाबाट िासर्को अधययर पनर प्रर्ार गर्नुरौँ। कने ही निपलोिा तर्ा िासर्ललो निपलोिाबाट 
क्रने निट सारनेर TAFE NSW को िा्यता भएको सरातकको निग्ी पनर सलर सनक्र।

विश्वविद्ालयको बाटो tafensw.edu.au/international/study/coursespathways

TAFE NSW लने असट्नेसलयर निश्निद्ालयिा प्रिनेि पाउरने निश्भन्न कायनुक्रििा जारने स्नििा उपलधि गराउँर।
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NSW को ठाउ ँरिौट  
निश्भन्न पृष्ठभूधिका िानरसहरू सँगसँगै बसरने र काि गरदे गरनेकालने हाल असट्नेसलया निनििताय्क्त र्नेि हो। तपाईंलने ज्रस्कै स्ारको TAFE NSW िा कक्ा लीर 
ररौट गरने स्ारीय निद्ार्थीहरूसँग तपाईंलने सािाजजक तर्ा िरोर्जरातिक र््प्रै अिसरहरू पाउर् हुरनेर। रयाँ सार्ी बराउरने सबैभ्र्ा राम्ो एउटा तररका भरनेको 
निद्ार्थी संस्ाको सर्सयता सलर् हो। यसलने निद्ार्थी तर्ा किनुचारीहरूका लानग निनिि सनेिा, स्नििा प्रर्ार गरनु र कृयाकलाप गराउँर। आफूलाई व्यसत राखरने 
राम्ो तररका हो र सबै अ्तरानुधष्टय निद्ार्थीहरूका लानग सर्सयता नरःि्लक गररएको र। 

ससि्िी
्य् साउर् िनेलसको राजिारी र असट्नेसलयाको ठूलो िहर, ससि्री ओपनेरा हाउस, 
िारलंग हािनुर, ससि्री हािनुर नरिज र रोयल बोटानरक गािदेरको लानग पररसचत र।

ससि्री क्नेत्र पूिथी स््र्र सि््द्टी नकरारा र श्भनत्र िहारगरीय काठ क्नेत्रको सीिािा 
परनु। श्भनत्र ससि्रीको क्नेत्र भरनेको रंगिञच रिाइला रनेसट्रने्टहरू, िरिोहक रानत्र 
जीिर र जीि्त सांसकृनतक दृशयलने भररएको र।

पशचिमी ससि्िी  
ससि्री CBD को पश्चििनतर अिनस्त पश्चििी ससि्रीक्नेत्र भरनेको NSW को 
निनििता य्क्त सांसकृनतक कने ्द् हो। यो क्नेत्रिा िहत्िपूणनु िृजद्ध भइरहनेको र र यहाँ 
उद्ोग र भनिषयका लानग सि्र्ायको निकास भइरहनेको र। 

राधष्टय नरक्ञ्ज र जलिागनुका िहत्िपूणनु क्नेत्रहरू सिािनेि भएको पश्चििी ससि्री 
क्नेत्रिा थ्ी सससटरलगायत बल् िाउरटनेर निश् सम्पर्ा सूसचिा सूचीकृत क्नेत्रहरूसँग 
ससिा जोनि्र।

अ्तरानुधष्टय निद्ार्थीलने 40 भ्र्ा बढटी स्ारबाट ्य् साउर् िनेलसभरर िधयने रोजर सकरर्। 
tafensw.edu.au/international/study/locations
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अ्तरानुधष्टय निद्ार्थीलने 40 भ्र्ा बढटी स्ारबाट ्य् साउर् िनेलसभरर िधयने रोजर सकरर्। 
tafensw.edu.au/international/study/locations

उतिरी NSW  
उत्तरी NSW भरनेको रिीर, सृजरिील र 
प्रनिधििैत्री व्यापारको क्नेत्रीय कने ्द् हो।  
यो िरिोहक ग्ािीण बजार, रिाइलो िनेतबारी, 
असट्नेसलयर ि्यज्त् र स््र्र सि््द्टी नकरारा 
भएको क्नेत्र हो।

प्रसकार निजनेता िाइर क्नेत्रको कने ्द्, लोकनप्रय 
बाइरर बने र नकिरसलयान् सीिासमि फैसलएको 
उत्तरी NSWिा निद्ार्थीहरूलने क्नेत्रीय असट्नेसलया 
अर्भि गरदे िोहक अिसर प्रापत गरदेरर्। यो 
क्नेत्रिा राम्ा रनेष््टरने्टहरू, सांसकृनतक उतसि, स््र्र 
सम्पर्ा क्नेत्र तर्ा प्राचीर पारी परदे जङ्गल रर्।

र्शक्री NSW
ससि्रीबाट श्भकटोररयर राजयको सीिासमि 
फैसलएको र्श्क्णी NSW क्नेत्रको फैसलएको पहाि र 
र्ङ्ग पारदे िहासागरको दृशयलने निद्ार्थीहरूलाई यी 
सि्र्ायलाई सहयोग गरदे उद्ोगसँग समबन्न्धत सीप 
निकास गरदे अिसर प्रर्ार गरनुर्। 

र्श्क्णी क्नेत्रलने निद्ार्थीलाई सि्र्ायसँग रजजकबाट 
काि गरदे र दर्गो कृनषलाई सहयोग गरनु सक्ि 
बराउँर।

पशचिमी NSW
र्श्क्णी क्नेत्रिा हनेरनुका लानग फरक ग्ािीण पररिनेि र। 
निद्ार्थीहरूलने ऐनतहाससक गाउँको भ्रिण गरनु सकरर् र 
असट्नेसलयाको औपनरिनेसिक इनतहासको बारनेिा ससकर 
सकरर्। 

पश्चििी NSW को भ्रिण हािा, सिक र रनेल सञ्जाललने 
सहज बराएको र। तपाईंलने NSW को कने ्द्समि यात्रा 
गरनु सकर्हुरनेर र तपाईंको आदर्िासी संसकृनत अर्भूत 
गरनु सकर्हुरनेर र असट्नेसलयर िहर बानहरको अर्भूनत 
गरनुको लानग निश् सम्पर्ा सूसचिा सूचीकृत भएको 
राधष्टय नरक्ञ्ज भ्रिण गरनु सकर्हुरनेर।

अ्तरानुधष्टय निद्ार्थीलने 40 भ्र्ा बढटी स्ारबाट ्य् साउर् िनेलसभरर िधयने रोजर सकरर्। 
tafensw.edu.au/international/study/locations
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अंग्ेजी भाषा

TAFE NSW ले ्तपाईंलाई आफूले रािेको व्यािसाययक िा उच्च शिक्ा कोषनुका लावग आिशयक अंग्ेजी भाषाको आिशयक्ता पतुरा गिनुको 
लावग सहयोग गिनु सकर। हाम्ा अंग्ेजी भाषा कोषनुहरूले समय यमलाउि सवकिे वकससमको अधययि विकलप प्रर्ाि गरनुि् र हरेक सोमिार 
िषनुको 50 हप्ता ्चलरि्। 

आफरो अंग्नेजी भाषाको कोषनु सकाए पसर तपाईंको आफरो सञचार गरदे र्क्तािा आफरो आतिनिश्ास हुरनेर र यसलने सितः आफैलाई TAFE NSW को 
व्यािसाधयक िा उच्च सिक्ाको कोषनुको अंग्नेजी भाषाको आिशयकता प्रा गरनु। अङ्ग्नेजीलाई एकल कोषनु िा TAFE NSW निग्ी, उच्च निपलोिा िा प्रिाण पत्र 
कोषनुको रूपिा तपाईंलने अधययर गरनु सकर्हुरनेर।

मजबतु्त अधययि सहयोग
भिा्त गरेपलछ तपाईंले क्याम्पसको सुद्वधा, अिलाइि अभ्यास कृ्याकलाप तथा तपाईंको पठि, लेखि, श्रवण तथा 
बोलीचालीका सीप द्वकास गि्त सकिे हाम्ा अत्यामधक अिुभवी र ्योग्य लिक्कको सह्योग प्रापत गिु्तहुिेछ। 
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साधारर अंग्ेजी कायनुक्रम   (2 - 50 हपता, 20 घणटा प्रनत हपता) CRICOS #049258C

प्रारब्म्कर्नेखि उच्च तहका निद्ार्थीहरूलाई यो कोषनुलने अंग्नेजी अश्भव्यसक्तिा उरीहरूको आतिनिश्ास अश्भिृजद्ध गरनु िद्त गरनु।  सािारण अङ्ग्नेजीको 
सफलतापूिनुक अधययरलने तपाईंलाईI ELTS 5.5 भरानु योगयता चानहरने TAFE NSW व्यािसाधयक कोषनुिा ससिा भरानु प्रर्ार गरनु। 

प्रासञिक उदे्शयका लावग अंग्ेजी (5 - 20 हपता, 20 घणटा प्रनत हपता) CRICOS #0101064

 िैश्क्क तर्ा उच्च सिक्ा कोषनुिा सफल सहभानगताको लानग तपाईंको अंग्नेजी भाषा प्रिीणता र प्रासञिक रणरीनतिा स्िार गरदे उद्नेशय यो कोषनुलने सलएको र।

र्प जारकारीको लानग NSW भरका पाँच िटा िधयने एक TAFE NSW अंग्नेजी भाषा कने ्द्िा सम्पकनु  गर्नुहोस् र तपाईंलाई आफरा अंग्नेजी भाषाको उद्नेशय 
प्रापपतका लानग सहयोग गरनुको लानग हरनेक स्ारिा कने  निकलप उपलधि रर् भन्नने बारनेिा ससकर्होस्। 

भरानुको सियिा तपाईंको अंग्नेजी भाषाको प्रिीणतािा तपाईंको अंग्नेजी कोषनुको सियािधि, कोषनुको अिधििा तपाईंको प्रगनत र तपाईंलने कोषनु सनकएपसर 
अधययर गरनु चाहनेको कोषनुको आिशयकता नरभनुर हु्र भन्नने क्रा खयाल राखर्होस्।

कोषनुका बारनेिा निसतृत जारकारी र अंग्नेजी भाषाको भरानु आिशयकताका लानग कृपया tafensw.edu.au/international िा हनेर्नुहोस्।

कोषनु िं. /रावष्टय कोि कोषनुको िाम अिसध उपासधको ्तह ितुलक*(AUD)

049258C साधारर अंग्ेजी कायनुक्रम 50 हपतासमि TAFE को िक्तव्य $320 प्रनत हपता

0101064 प्रासञिक उदे्शयका लावग अंग्ेजी 50 हपतासमि TAFE को िक्तव्य $320 प्रनत हपता

*हालको तह अश्भिृजद्ध र अरलाइर अधययर निकलपका बारनेिा हाम्ो भरानु सिूहबाट जारकारी सलर्होस्।
र्नेहायको िनेबसाइटबाट सबैभ्र्ा पसरललो जारकारी सलर्होस् tafensw.edu.au/international

अंग्ेजी कक्ाको विययम्त हुिे हप्ता
सिक्णका तररकालाई धिशण गरनेपसर सबैभ्र्ा राम्ो ससकाइ उपलब्धि हाससल हु्र। तयसैलने त अंग्नेजी भाषाको कक्ाको एउटा नरयधित हपतािा पठर, लनेिर, 
शिण र सिूह रलफल र िातानुलापिा सहभानगता परनुर्। प्रनत हपता 20 घणटाको निनिि अधययरबाट तपाईंलने अंग्नेजी सजजलोसँग र सरटो TAFE NSW िा 
ससकर् हुरनेर।

TAFE NSW अंग्ेजी भाषा केनद्रहरू

ससि्िी र क्ेत्रीय केनद्रहरू: उन्लटिो, धििोबयांक, ्य्कयासल (टाइगनेस नहल), िोलोङोङ र नकंगसनकलफ

क्ेत्रीय केनद्रहरू: ्य्कयासल (टाइगनेस नहल)

क्ेत्रीय अंग्ेजी भाषा केनद्र केनद्रहरू: ्य्कयासल (टाइगनेस नहल) 
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TAFE NSW अ्तरार्ष्टंय निद्ार्थी नरर्देसिका 2022 | राप्ने बनेला (अगसत 2021) िा सचयाउरने। रयाँ जारकारीको लानग tafensw.edu.au/international िा जार्होस्। 

कृवष,  
पितुपालि ्तर्ा  
जयमि व्यिस्थापि

रोजगारीको 
अवसरहरू

रोजगारीको िर र लगािी खाद्य 
उतपािि तथा प्रिोधि, काठ प्रिोधि, 
प्राकृद्तक क्ेत्र पुिर्ा्तपिा, पिुपालि 
र बागवािी जस्ता उच्च मागका क्ेत्रमा 
बढ्िे अिुमाि गररएको छ।

पृथिीको प्राकृव्तक श्ो्तको उपभोग आजसममको सबैभनर्ा उच्च र्रमा भइरहेको र। हाम्ो संसारमा जव्त धेरै जिसंखया हुनर र श्ो्तको माग 
बढिरहनर तयव्त िै जीिन्त, ढर्गो र आरर््रिक रूपमा सम्भि क्ेत्र माविस, िृक् र जिािरका लावग ्तयार गितुनु महत्िपूरनु हुनर। 

प्राकृनतक संसारको लानग आफरो लगािलाई असट्नेसलयाको दर्गो भनिषयलाई तयार गरदे फलर्ायी पनेिाको रूपिा प्राकृनतक निश्को लानग रूपा्तरण गर्नुहोस्। 
TAFE NSW भरनेको कृनष, पि्पालर, िाद् प्रिोिर, भूधि व्यिस्ापर तर्ा बागिारी प्रर्ायक संस्ािधयने असट्नेसलयाको सबैभ्र्ा ठूलो िधयको एक संस्ा हो। 
हजारौं रोजगारर्ाता र उद्ोग निञिलने TAFE NSW लाई हरनेक िषनु रोजरर् नकरभरने हािी निद्ार्थीलाई पनेिागत लक्य हाससल गरनु िद्त गरदे ग्णसतर, त्रु्तै तासलि 
प्रर्ार गरदे लगाि राखरौं। तपाईंलने स्रु गरदे िा अकदो चरणको तयारी गरदे िा उतसानहत गरदे नकससिको पनेिा पररितनुर गरनु िोजनेको भएिा पनर ररौटका लानग 
हािीसँग निश्भन्न कोषनुहरू रर्।

उद्ोगसँग सबल समबन्ध 
अस्टे्लल्या घर पालुवा उद्योग संघ, िाही कृद्र समाज, भू व्वर्ापि NSW, आदिवासी भू परररि,् अस्टे्लल्यि ऊि द्वद्िम्य, 
अस्टे्लल्यि झारी पुिजजीविकता्त संघ, अस्टे्लल्यि बागवािी संर्ाि, बि पैिावार परररि,् अस्टे्लल्यि वि द्वकास, अस्टे्लल्यि 
मासु उद्योग परररि,् अस्टे्लल्यि खाद्य द्वज्ाि तथा प्रद्वमध संर्ाि, अस्टे्लल्यि खेल टर्त  व्वर्ापि संघ, दिगो द्वकास 
व्वसा्यीहरूको अनतरा्तमष्ट्र्य समाज, प्या्तवरणी्य पुिर्ा्तपिा समाज र अस्टे्लल्या दुगध संर्ा लगा्यतका र्ाद्पत तथा 
गद्तिील समबन्ध रहेको छ।
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कृवष

िृक् र पि्, िाटो, दर्गोपरा र बानहरी दुनरयाँप्रनत तपाईंिा लगाि र भरने यहाँका लानग कृनष सबैभ्र्ा राम्ो 
हुर सकर। TAFE NSW लने िारा र पि् उतपार्र र फािनु व्यिस्ापरिा कने ज्द्त गरनेर कृनषिा काि गरनुको 
लानग व्यिहाररक अर्भि सनहतको कोषनुहरू प्रर्ार गरनु। सबै प्रकारका पि् तर्ा बालीका लानग प्रनिधि र 
व्यिस्ापर अभयाससँग अद्ािधिक रहर्होस्। िातािरण र असट्नेसलयाका जरतालाई िासतनिक फरक पारदे 
अिसर यो क्नेत्रलने तपाईंलाई दर्रनेर।

पूर्णकालीन   
रोजगारी

्यो क्ेत्रका 80% भनिा बढी 
द्वद्याथजीहरू अस्टे्लल्यामा 
पूण्तकालीि रोजगारीमा 
छि्।^

के यो ्तपाईंका लावग उस्च्त र?

 § बानहर काि गरनु िर परनु?

 § सि्हिा काि गरनु िर परनु? 

 § रूिपात र पि्सँग काि गरनु िर परनु?

 § दर्गो अभयासप्रनत तपाईंको लगाि र?

प्रर्ाि गररिे कोषनुहरूमा विमिाितुसार समािेि रि्:

 § कृनष

सम्भावि्त रोजगारीको अिसरहरू

 § सटनेसर व्यिस्ापक 

 § सम्पश्त्त व्यिस्ापक 

 § फािनु उतपार्र व्यिस्ापक 

 § कृनष अर्नुनिर् ्

 § उतपार्र एकाई व्यिस्ापक 

कृवषमा प्रमार पत्र ्तह 3 
(AHC30116)

कृवषमा प्रमार पत्र ्तह 4
(AHC40116)

^ शोत: जब आउटल्क, ANZCO ID 3111

कृवषमा विपलोमा 
(AHC50116)

अधययि यात्राका उर्ाहरर
अिधि र िचनुको बारनेिा र्प जारकारीको लानग – tafensw.edu.au/international िा हनेर्नुहोस्।
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TAFE NSW अ्तरार्ष्टंय निद्ार्थी नरर्देसिका 2022 | राप्ने बनेला (अगसत 2021) िा सचयाउरने। रयाँ जारकारीको लानग tafensw.edu.au/international िा जार्होस्। 

पितुपालि

जरािरका लानग आफरो प्रनेिलाई फलर्ायी र स्तोषजरक पनेिािा रूपा्तरण गरनेको कलपरा गर्नुस्। यदर् 
तपाईंलाई भ्िार्ार र ऊर भएका हाम्ा सार्ीहरूसँग लगाि भएिा र नतरीहरूको कलयाण र सिास्य प्रनत 
प्रनतिद्ध हुर्हु्र भरने, पि्पालर उद्ोगका कोषनुहरू तपाईंको लानग दठक हु्र। प्रर्िनुरीका जरािरहरूको 
पोषण, िारीररक र व्यिहाररक आिशयकताहरूको बारनेिा जान्न्होस् र सचनियाघर िा ि्यज्त्को पाकनु  सनहत 
स्नििाहरूिा रहनेका र््प्रै निश्भन्न प्रजानतहरूको आिशयकताहरूलाई पूरा गरनुको लानग सिृद्ध िातािरण प्रर्ार 
गर्नुहोस्। तपाईंलने आरक् नकर जरुरी र भरनेर सिनुसािारणहरूसँग पनर क्रा गरनु ससकर्हुरनेर। यो क्नेत्रिा 
कयाररयरहरूलने तपाईंलाई रयाँ च्रौतीहरू प्रर्ार गरनु र बसलयो रुपिा िृजद्ध भइरहनेको उद्ोगश्भत्र काि गरदे 
अिसर दर््र।

आम्ानीको 
संभावना

अस्टे्लल्यि ताललम प्रलिक्क र 
प्रलिक्ाथजीको आमिािी औसतमा 
अस्टे्लल्यि $986 प्रद्त हपता छ। ^

के यो ्तपाईंका लावग उस्च्त र?

 § पि्सँग काि गर्ानु रिाइलो लागर? 

 § सिूहिा काि गरनु रुचाउर् हु्र? 

 § कने  तपाईंसँग राम्ो सञचार सीप र? 

 § कने  तपाईंिा करुणा र? 

प्रर्ाि गररिे कोषनुहरूमा विमिाितुसार समािेि रि्:

 § नरयप्त्रत जरािरहरू

सम्भावि्त रोजगारीको अिसरहरू

 § जरािर सयाहार गरदे तासलिने 

 § जरािर सयाहार गरदे सहायक 

 § जरािर सयाहार गरदे स्सारने 

 § जंगली जरािर सयाहार गरदे व्यसक्त 

^ शोत: जब आउटल्क, ANZCO ID 3111. 
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बागबािी ्तर्ा भूमापि

बागिारी भरनेको असट्नेसलयािा सबैभ्र्ा सरटो िृजद्ध भइरहनेको उद्ोग हो र यो क्नेत्रलने आरर्ंक, सािाजजक र िातािरणीय िहत्ि प्रर्ार गरनुको लानग िहत्िपूणनु 
भूधिका िनेलर। बागिारी र भू-िापर प्रनत तपाईंको लगाि र भरने तपाईंलाई ततकाल पाइरने, िातािरणप्रनत झ्काि र िा नरर्िंत भूभाग िर परनु भरने हाम्ो 
बागिारी र भू-िापरसमबन्धी कोषनुहरूलने ढोका िोलरने र तपाईंलाई निनिि ग्ािीण र िहरी अिसर प्रर्ार गरनु।

के यो ्तपाईंका लावग उस्च्त र?

 § घर बानहर काि गरनु िर परनु? 

 § तपाईंलाई रूि, निञिार तर्ा प्राकृनतक 
िातािरणिा रुसच र? 

 § दर्गो अभयासप्रनत तपाईंको लगाि र? 

प्रर्ाि गररिे कोषनुहरूमा विमिाितुसार समािेि रि्:

 § बागबारी

 § भू-िापर निजाइर

सम्भावि्त रोजगारीको अिसरहरू

 § बागबारी व्यिसाय व्यिस्ापक 

 § बागबारी स्पररिनेक्क 

 § िररष्ठ बागिारी निर् ्

 § बगैँचा र पाकनु  व्यिस्ापक 

 § भू-िापर निजाइरकतानु 

बागबािी प्रमार पत्र 3
(AHC30716)

बागबािी विपलोमा 
(AHC50416)

अधययि यात्राका उर्ाहरर
अिधि र िचनुको बारनेिा र्प जारकारीको लानग – tafensw.edu.au/international िा हनेर्नुहोस्।
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TAFE NSW अ्तरार्ष्टंय निद्ार्थी नरर्देसिका 2022 | राप्ने बनेला (अगसत 2021) िा सचयाउरने। रयाँ जारकारीको लानग tafensw.edu.au/international िा जार्होस्। 

फूल विञिाि

तपाईंको सृजरिील र्क्ता ि्लर दर्र्होस्। फूलहरूलने तपाईंको सनेरोफने रोलाई सजाउरने भ्र्ा बढटी गरनुर् – नतरीहरूलने जीिरको िहत्िपूणनु घटराहरूिा 
प्रारूपको रूपिा पनर काि गरनुर्। फूल निञिको रूपिा स््र्र प्रसत्नत गरनुको लानग, रि जीिर र क्रै पनर नििनेष अिसरिा सिगथीय स्गन्ध लयाउरका लानग 
तपाईंलने रंग र प्रारूपका लानग आफरो प्राकृनतक झ्काि प्रयोग गर्नु हुरनेर।

के यो ्तपाईंका लावग उस्च्त र?

 § कने  तपाईंलाई शृजरिील बन्न िर लागर? 

 § फूल निञिारिा तपाईंलाई रंनगर पनेिा िर परनु?

 § सिूहिा काि गरनु रुचाउर् हु्र? 

 § कने  तपाईंलाई संगदठत हुर िर परनु? 

 § कने  तपाईं िारि कने ज्द्त व्यसक्त हो?

प्रर्ाि गररि ेकोषनुहरूमा विमिाितुसार समािेि रि्:

 § फूल निञिार

सम्भावि्त रोजगारीको अिसरहरू

 § सहायक फूल निञि

 § फूल निञि

 § िररष्ठ फूल निञि

 § सित्त्र फूल निञि

 § ि्द्ा फूल निञि व्यिसायको िासलक

प्राकृव्तक श्ो्तहरू

तपाईंिा िातािरण तर्ा दर्गो कृनष अभयासको बारनेिा लगाि र भरने प्राकृनतक शोत व्यिस्ापर उद्ोगिा निनिि तर्ा रोचक पनेिा यहाँका लानग ठीक हु्र। िर 
निञिार, प्राकृनतक क्नेत्र प्रनतस्ापर र सािनुजनरक तर्ा नरजी जगगािरीसँग आरक्को काििा कयाररयरको अिसर सनहत TAFE NSW लने प्राकृनतक शोत 
व्यिस्ापरिा रूसच भएका सबै प्रकारका िानरसहरूलाई स्हाउँर्ो योगयताहरूका कोषनुहरू प्रर्ार गरनु। असट्नेसलयाको प्राकृनतक शोतहरूको दर्गोपरा स्नरश्चित 
गरनु तपाईंलने चाहर्हु्र भरने TAFE NSW लने फलर्ायी, त्रु्त प्रापत हुरने शोत व्यिस्ापर सीप नरिानुण गरनु आज सहयोग गरनु सकर।

के यो ्तपाईंका लावग उस्च्त र?

 § दर्गो प्राकृनतक शोत व्यिस्ापरका लानग 
यहाँिा लगाि र? 

 § बानहर काि गरनु िर परनु? 

 § कने  तपाईंलाई िारीररक शि गरनु िर परनु? 

 § कने  तपाईंलाई सित्त्र रूपिा काि गरनु िर 
परनु?

प्रर्ाि गररि ेकोषनुहरूमा विमिाितुसार समाििे रि:्

 § संरक्ण तर्ा भू व्यिस्ापर 

सम्भावि्त रोजगारीको अिसरहरू

 § िररष्ठ रने्जर 

 § जधिर, पाकनु  र ि्य ज्त् व्यिस्ापक 
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कृद्र (ग्राममण) अध्य्यि

कोर्त ्योग्यता अवमध िुलक भिा्त क्याम्पस

कृद्र 
कोषनु कोि:AHC30116 | श्रिकोस (CRICOS) कोि:095303K | राधष्टय कोि:AHC30116

प्रिाण पत्र 3 1 िषनु $11,030 फने रि्िरी, 
ज्लाई

Wollongbar

कृद्र
कोषनु कोि:AHC40116 | श्रिकोस (CRICOS) कोि:094573G | राधष्टय कोि:AHC40116

प्रिाण पत्र 4 1 िषनु $11,580

फने रि्िरी
Primary Industries 
Centre (North 
Wagga Wagga)

फने रि्िरी, 
ज्लाई

Wollongbar

कृद्र
कोषनु कोि:AHC50116S | श्रिकोस (CRICOS) कोि:093761M | राधष्टय कोि:AHC50116

निपलोिा 1 िषनु $14,030 फने रि्िरी

Armidale
Primary Industries 
Centre (North 
Wagga Wagga)

जैद्वक खेती
कोषनु कोि:AHC51816 | श्रिकोस (CRICOS) कोि:095305G | राधष्टय कोि:AHC51816

निपलोिा 1 िषनु $13,360 फने रि्िरी

National 
Environment 
Centre 
(Thurgoona)

पमा्तकलचर
कोषनु कोि:AHC42116 | श्रिकोस (CRICOS) कोि:094304F | राधष्टय कोि:AHC42116

प्रिाण पत्र 4 1 िषनु $15,100 फने रि्िरी

National 
Environment 
Centre 
(Thurgoona)

पमा्तकलचर
कोषनु कोि:AHC52116 | श्रिकोस (CRICOS) कोि:094305E | राधष्टय कोि:AHC52116

निपलोिा 1 िषनु $13,750 फने रि्िरी

National 
Environment 
Centre 
(Thurgoona)

पिुपालि 

कोर्त ्योग्यता अवमध िुलक भिा्त क्याम्पस

द्ि्यन्नत्रत जिावरहरू 
कोषनु कोि:ACM30317S | श्रिकोस (CRICOS) कोि:097372C | राधष्टय कोि:ACM30317*

प्रिाण पत्र 3 1 िषनु $8,930 फने रि्िरी, 
ज्लाई

Richmond

रूल द्वज्ाि

कोर्त ्योग्यता अवमध िुलक भिा्त क्याम्पस

रूल द्वज्ाि
कोषनु कोि:R20054 | श्रिकोस (CRICOS) कोि:089585A | राधष्टय कोि:SFL30115

प्रिाण पत्र 3 1 िषनु $12,670

फने रि्िरी Ultimo

फने रि्िरी, 
ज्लाई

Ryde

बागबािी तथा भूमापि

कोर्त ्योग्यता अवमध िुलक भिा्त क्याम्पस

बागबािी
कोषनु कोि:AHC30716 | श्रिकोस (CRICOS) कोि:093764G | राधष्टय कोि:AHC30716

प्रिाण पत्र 3 1 िषनु $12,040 फने रि्िरी, 
ज्लाई

Ryde

बागबािी
कोषनु कोि:AHC50416H | श्रिकोस (CRICOS) कोि:093772G | राधष्टय कोि:AHC50416

निपलोिा 1 िषनु $17,000 फने रि्िरी, 
ज्लाई

Ryde

प्राकृद्तक श्रोतहरू

कोर्त ्योग्यता अवमध िुलक भिा्त क्याम्पस

संरक्ण तथा भू व्वर्ापि
कोषनु कोि:AHC51116 | श्रिकोस (CRICOS) कोि:093766F | राधष्टय कोि:AHC51116*

निपलोिा 1 िषनु $16,230 फने रि्िरी, 
ज्लाई

Ryde

* यो योगयता सबैभ्र्ा अगानि र। अझै पनर यो कोषनुिा तपाईंलने भरानु गरनु सकर् हुरनेर र उपलधि भएपसर तपाईंलाई अकदो भसनुरिा जार आिशयक हुँर्ा तपाईंलाई सम्पकनु  गरररनेर।  
र्प जारकारीको र आफरो स्ारिा उपलधि कोषनुहरूका लानग जान्नका लानग कृपया TAFE NSW को िनेबसाइट tafensw.edu.au/international िा जार्होस्।
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TAFE NSW अ्तरार्ष्टंय निद्ार्थी नरर्देसिका 2022 | राप्ने बनेला (अगसत 2021) िा सचयाउरने। रयाँ जारकारीको लानग tafensw.edu.au/international िा जार्होस्। 

कला, फेसि,  
विजाइि ्तर्ा विजजटल यमविया

रोजगारीको 
अभभवृभधि

भभजुवल कला तथा काललगडी 
पेिाकमजीका लाद्ग रोजगारी 
अस्टे्लल्यामा 2023 को 
अनत्यमा वृद्धि हुिे अपेक्ा 
गररएको छ।^

असटे्सलयामा श्ृजििील अर्नु्तनत्रको फाइर्ा हाम्ो फसटाउरैँ् गएको विजाइि, फेसि, इनटेररयर, संगी्त, ्चलस्चत्र, कला र विजजटल स्थल 
रे्खि सवकनर। पाँ्च लाखभनर्ा बिी असटे्सलयिहरू आज श्ृजििील उद्ोगमा काम गरनुि्। सांसकृव्तक विविध्ताबाट सामाजजक 
समािेिी्ता र श्ृजििील्तासमम कला, संगी्त, फेसि, विजजटल विजाइि, ्चलस्चत्र र ढटभी क्ेत्रहरू भिेका सबैभनर्ा सरटो बढिरहेका र 
गव्तिील केही उद्ोगहरू हुि।

TAFE NSW कला, सँगीत, फने सर, निजजटल निजाइर, चलसचत्र र दटभी कोषनुहरू उद्ोगसँगको पराििनु सलएर तयार गररएका रर्। TAFE NSW लाई तपाईंलने 
ररौट गर्ानु भव्य उद्ोगिा तपाईंलनेिारक स्नििाहरू आफूलने गरदे क्रािा र्प लगाि राखरने निञि सिक्कबाट प्रापत गर्नुहुरनेर। िनेरै प्रकारका नििाहरूबाट ररौट 
गर्नुहोस् र आफूलाई स्हाउँर्ो तहबाट स्रू गर्नुहोस्। कला, संगीत, फने सर, निजजटल निजाइर, चलसचत्र र दटभीको क्नेत्रिा रोगजारीलने तपाईंलाई असट्नेसलयाको 
शृजरिील अर्नुत्त्रको अंि बन्नने अिसर दर््र।

सबल अधययि मागनु
TAFE NSW ले द्वभभन्न श्रृजििील द्डग्रीहरू प्रिाि गछ्त। अन्य उच्च लिक्ा प्रिा्यकहरूका माग्तहरू पद्ि छि्।

^ शोत: जब आउटल्क, ANZCO ID 2114
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विजाइि

आफरो लगािलाई रूपा्तरण गर्नुहोस् र फलर्ायी र आफूलाई पूणनु गरदे शृजरिील र्क्ता दर्रने प्रिृश्त्तको 
निकास गर्नुहोस्। तपाईंलने अबबल नकससिका रिान्, स््र्र इ्टनेररयर, रिीर उतपार्र तर्ा य्त्र, 3D कला र 
एनरिनेसर तयार गरनु ससकर िा कला र निजाइर उद्ोगलाई प्रिासनरक सहयोग प्रर्ार गरनु सकर् हुरनेर। 
TAFE NSW िा हाम्ा र्क् सिक्कहरूलने तपाईंको कलातिक प्रिृश्त्तलाई निकास गरदेरर् र तपाईंको 
निजाइर तर्ा सीपलाई सफल पनेिाका लानग तपाईंलाई तयार गरनु स्नरश्चित गरनु निकास गरदेरर्।

आम्ानीको 
संभावना

ग्राद्रक द्डजाइिरहरूले   
औसत आमिािी  
प्रद्त हपता $1,280 गछ्ति्।^

के यो ्तपाईंका लावग उस्च्त र?

 § कने  तपाईं शृजरिील तर्ा कलपरािील 
हुर्हु्र? 

 § सिय व्यिस्ापरिा यहाँ राम्ो हुर्हु्र? 
 § कने  तपाईं सिूहिा काि गरनु रुचाउर् हु्र?
 § कने  तपाईंसँग निचारहरूलाई सचनत्रत गरदे र 

िसयौर्ा गरदे र्क्ता र? 
 § कने  तपाईं 2D र 3D िातािरणिा   

निजाइर गरनु रुचाउर् हु्र?

प्रर्ाि गररि ेकोषनुहरूमा विमिाितुसार समािेि रि:्

 § निजाइर (सािारण) 
 § फने सर निजाइर 
 § ग्ानफक निजाइर 
 § इ्टनेररयर िनेकोरनेसर 
 § इ्टनेररयर निजाइर 
 § श्भज्अल आट्नुस 

सम्भावि्त रोजगारीको अिसरहरू

 § कला नरर्देिक 
 § शृजरिील नरर्देिक 
 § ग्ानफक निजाइरर 
 § इल्सट्नेटर 
 § अ्तरनक्रयातिक निजजटल धिनिया 

निकासकतानु 
 § इ्टनेररयर निजाइरर/िनेकोरनेटर 
 § सट्नियो सहयोगी 
 § िनेब निजाइरर 

विजाइिका आधारभू्त 
पक्हरूमा प्रमार पत्र 3 

(R10408) 

विजाइि (ग्ावफक 
विजाइि) माप्रमार पत्र 4 

(R11412) 

इनटेररयर विजाइिको 
विपलोमा   

(MSF50218) 

TAFE NSW  
विजाइिको सिा्तक 
(इनटेररयर विजाइि) 

(HE20501)

^ शोत: जब आउटल्क, ANZCO ID 3111. 

अधययि यात्राका उर्ाहरर
अिधि र िचनुको बारनेिा र्प जारकारीको लानग – tafensw.edu.au/international िा हनेर्नुहोस्।
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FDS फेसन डिजाइनमा 
अस्टे्ललयामा #2  
डवश्वमा #20 तहगत   
मापन गररएको छ।
श्रोत: fashionista.com

TAFE NSW अ्तरार्ष्टंय निद्ार्थी नरर्देसिका 2022 | राप्ने बनेला (अगसत 2021) िा सचयाउरने। रयाँ जारकारीको लानग tafensw.edu.au/international िा जार्होस्। 

फेसि विजाइि

तपाईंलने सबैभ्र्ा रयाँ निजाइरर सचन्न्हु्र र फने सरका लानग लगाि र भरने TAFE NSW लने फने सर निजाइर, प्रनिधि र व्यापारिा निनिि कोषनुहरू प्रयोग गरनेर 
तपाईंको लगािलाई सफल पनेिािा रूपा्तरण गरनु सकरर्। TAFE NSW को फने सर निजाइर सट्नियोलने असट्नेसलयाको सबैभ्र्ा सफल निजाइरर तर्ा सिार 
निकास, िररर् तर्ा व्यापारजसता फने सरको पनेिािा काि गरदे पनेिाकिथीहरू तयार गरनेको र। तयसैलने आफरो पनेिा फने सरिा TAFE NSWका गनतिील र 
शृजरिील कोषनुहरूसँगै स्रु गरनु तयार हुर्होस्।

के यो ्तपाईंका लावग उस्च्त र?

 § कने  तपाईं शृजरिील हुर्हु्र? 

 § कने  फने सरका लानग यहाँिा लगाि र? 

 § सृजरािीलतालाई व्यापारसँग धिलाउरने 
क्रािा तपाईंको अश्भरुसच र? 

 § सरटो पररितनुर भइ रहरने िातािरणिा   
काि गरनु तपाईंको रुसच र? 

प्रर्ाि गररिे कोषनुहरूमा विमिाितुसार समािेि रि्:

 § फने सर निजाइर

 § प्रायोनगक फने सर निजाइर तर्ा व्यापार (निजाइर र 
उतपार्र निकास) 

 § प्रायोनगक फने सर निजाइर तर्ा प्रनिधि

सम्भावि्त रोजगारीको अिसरहरू

 § निजाइर नरर्देिक, निजाइर सहयोगी, िसत् 
निकासकतानु 

 § फने सर सटाइसलसट 

 § फने सर िररर्कतानु 

 § फने सर सिार व्यिस्ापक 

 § शृजरिील नरर्देिक 

 § व्यापार व्यिस्ापक 

 § फने सर कायनुक्रि व्यिस्ापक 

अधययि यात्राका उर्ाहरर
अिधि र िचनुको बारनेिा र्प जारकारीको लानग – tafensw.edu.au/international िा हनेर्नुहोस्।

प्रायोवगक फेसि विजाइि 
र प्रविसधमा प्रमार पत्र 3 

(MST30819)

फेसि विजाइिको   
सिा्तक

(HE20506)

प्रायोवगक फेसि विजाइि 
र व्यापार (विजाइि ्तर्ा 

िस्ततु विकास) को विपलोमा 
(MST50119)
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संगी्त, आिाज उतपार्ि   
्तर्ा लाइभ कायनुक्रम/उतपार्ि

संगीत तर्ा िरोरञ्जर उद्ोगका लानग यहाँिा लगाि र र उद्ोगको पनेिाकिथीबाट नरर्देसित भइरहँर्ा 
आिाजप्रनतको आफरो स्न्नने क्िता निकास गरनु िर र भरने TAFE NSW िा तपाईंका लानग कोषनु र। 
संगीत, आिाज उतपार्र र लाइभ कायनुक्रि उद्ोगिा रोजगारीको अिसरहरू बदढरहनेका रर्। तपाईं 
प्रसतोता िा सोभ्र्ा बढटी घरिा दृशय परानि भए पनर यो उद्ोगिा बढ्र्ो शृजरिील क्नेत्रिा संलगर 
हुरनेका लानग यसिा िनेरै रोजगारीको निकलप रर्।

आम्ानीको 
संभावना

आवाज प्राद्वमधकहरूले औसत 
AUD $1,327 प्रद्त हपता 
आज्ति गछ्ति्।^

के यो ्तपाईंका लावग उस्च्त र?

 § शृजरिील तर्ा कलपरािील हुँर्ा 
तपाईंलाई िर परनु? 

 § सिूहिा काि गरनु तपाईंको रुसच र? 

 § िरोरञ्जर तर्ा संगीत, प्रसत्नत तर्ा 
उतपार्रका लानग तपाईंको लगाि र? 

 § लाइभ कायनुक्रि तर्ा   
क्सटनुलाई प्रानिधिक पक्लाई   
लागू गरनु तपाईंलाई रुसच र?

 § कायनुक्रि, प्रकािर तर्ा पसट्मिंग लगायतका 
संगीतको व्यािसाधयक पक्प्रनत तपाईंको 
झ्काि र?

प्रर्ाि गररिे कोषनुहरूमा विमिाितुसार समािेि रि्:

 § संगीत प्रसत्नत   
(संगीत उद्ोग) 

 § संगीत उद्ोग  
(आिाज उतपार्र)    

 § संगीत उद्ोग 
(संगीत व्यापार)   

सम्भावि्त रोजगारीको अिसरहरू

 § अनियो श्भज्िल प्रानिधिक 

 § कलाकार व्यिस्ापक 

 § ब्नकंग एजने्ट 

 § क्सटनु प्रिोटर 

 § अनियो इन्जनरयर 

 § इलनेकट्ोनरक संगीत उतपार्क 

 § लाइभ साउन् धिकसर 

 § संगीनतञि/गायक 

 § संगीत उतपार्क 

 § गीतकार/कम्पोजर 

 § साउन् निजाइरर 

 § ि्च व्यिस्ापक 

 § िीजने (DJ) 

 § ररधिकसर 

संगी्त उद्ोग (प्रस्ततुव्त) मा 
प्रमार पत्र 3 

(CUA30915)

संगी्त उद्ोग (प्रस्ततुव्त) 
मासर्ललो विपलोमा 

(CUA60515)

संगी्त उद्ोग (प्रस्ततुव्त) मा 
विपलोमा

(CUA50815)

^ शोत: जब आउटल्क, ANZCO ID 3111. 

अधययि यात्राका उर्ाहरर
अिधि र िचनुको बारनेिा र्प जारकारीको लानग – tafensw.edu.au/international िा हनेर्नुहोस्।
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लसल्तकला ्तर्ा शभजतुिल कला

लसलतकला तर्ा श्भज्अल कलािा आफरो पनेिा बराएर संसारिा आफूलाई अश्भव्यक्त गर्नुहोस् र आफरो शृजरिीलतालाई पन्सकर्होस्। हाम्ा TAFE NSW 
प्रसकृत सिक्कहरूलने तपाईंको शृजरिील क्ितालाई पररषकृत गरदे रर् र हाम्ो उद्नेशय कने ज्द्त सट्नियो र गयालरीिा तपाईंलने रोजनेको िाधयििा ससकाउरने रर्। 
आफरो निचार अश्भव्यक्त गरनु ससकर्होस्, रयाँ तररका प्रयोग गर्नुहोस् र आफरो काििा साहसी बन्न्होस्। हािी तपाईंलाई आफरो शृजरिीलतालाई सफल पनेिािा 
रूपा्तरण गरनुको लानग अतयािशयक व्यापार सीप, पोटनुफोसलयो तयारी तर्ा प्रर्िनुरीका सीपिा पनर र्क् हुर िद्त गर्नुरौँ।

के यो ्तपाईंका लावग उस्च्त र?

 § तपाईं शृजरिील   
तर्ा कलपरािील हुर्हु्र?

 § तपाईं सियं अर्िाससत हुर्हु्र?

 § हातलने काि गर्ानु   
रिाइलो लागर?

 § तपाईंलाई धिनहर नििरणिा रूसच र?

प्रर्ाि गररिे कोषनुहरूमा विमिाितुसार समािेि रि्:

 § कला प्रिासर

 § श्भज्अल आट्नुस 

सम्भावि्त रोजगारीको अिसरहरू

 § कलाकार

 § कला प्रिासर अधिकृत

 § साि्र्ाधयक कला सहयोगी

 § संग्ाहलय सहयोगी

 § संग्ाहलय कय्रनेटर

 § श्भज्अल कला तर्ा   
कौिल पनेिाकिथी

स्सक्रि ्तर् यमविया

तपाईंलने रोचक, सरटो गनतको शृजरिील पनेिा न्सक्रर तर्ा धिनिया उद्ोगिा सोसचरहर् भएको र भरने र प्रसकार, समिार र यसतै क्राका लानग आफरो लगाि र 
भरने TAFE NSW िा यहाँका लानग निनिि अधययर निकलपहरू रर्। रयाँ प्रनिधि र ि्च शृजरा भए सँगै पनहलाभ्र्ा यो उद्ोगलाई र्प पहुँचको र रोचक 
बराउँरै् न्सक्रर र धिनियािा रोजगारी नरर्तर बदढरहनेर।

के यो ्तपाईंका लावग उस्च्त र?

 § कने  तपाईंलाई चलसचत्र तर्ा   
धिनियािा लगाि र?

 § कने  तपाईंलाई कर्ा लनेखर र शृजरा गरनु 
रिाइलो लागर?

 § कने  तपाईं सिसया सिािारको लानग सिूहिा 
काि गरनु चाहर्हु्र?

 § कने  तपाईंलाई िनेल बराउर िर परनु?
 § कने  तपाईंलाई एनरिनेसर शृजरा गरनु िर परनु?
 § कने  तपाईंलाई 3D पात्रहरू शृजरा गरनु िर 

लागर?
 § कने  तपाईंलाई त्रू्त जारकारी प्रसारण गरदे 

उत्तनेजरा र?

प्रर्ाि गररिे कोषनुहरूमा विमिाितुसार समाििे रि्:

 § चलसचत्र तर्ा टनेसलश्भजर
 § 3D आटनु र एनरिनेसर
 § निजजटल तर्ा अ्तरनक्रयातिक िनेल
 § निजजटल धिनिया प्रनिधि  

सम्भावि्त रोजगारीको अिसरहरू

 § कयािनेरा संचालक /
फोटोग्ाफी नरर्देिक 

 § नरर्देिक 
 § सम्पार्क/पोसट-प्रोिकसर 
 § स्लिा साउन् रनेकिनु गरदे 
 § उतपार्क 
 § दटभी/रनेनियो प्रसतोता 
 § श्भनियो तर्ा चलसचत्र ग्ानफकस उतपार्क 
 § श्भज्अल इफने कट्स कलाकार 
 § 2D/3D एनरिनेटर 
 § 3D िोिलर 
 § प्रसारण धिनियाका लानग   

पोसट-प्रोिकसर 
 § ररगगर
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द्डजाइि

कोर्त ्योग्यता अवमध िुलक भिा्त क्याम्पस

द्डजाइि (ग्राद्रक द्डजाइि)
कोषनु कोि:R11412 | श्रिकोस (CRICOS) कोि:090421M | राधष्टय कोि:CUA40715*

प्रिाण पत्र 4 0.5 िषनु $9,270 फने रि्िरी, 
ज्लाई

Design Centre 
Enmore
Lidcombe

द्डजाइि (इनटेरर्यर द्डजाइि)
कोषनु कोि:20501 | श्रिकोस (CRICOS) कोि:071917M | राधष्टय कोि:NOCODE

सरातक निग्ी 3 िषनु $61,440 फने रि्िरी Design Centre 
Enmore

द्डजाइि (बहु द्वधा)
कोषनु कोि:CUA40715DM | श्रिकोस (CRICOS) कोि:090421M | राधष्टय कोि:CUA40715*

प्रिाण पत्र 4 0.5 िषनु $9,270 ज्लाई Design Centre 
Enmore

द्डजाइिका आधारभूत पक्हरू
कोषनु कोि:R10408 | श्रिकोस (CRICOS) कोि:090401D | राधष्टय कोि:CUA30715*

प्रिाण पत्र 3 0.5 िषनु $7,560 फने रि्िरी, 
ज्लाई

Kingswood
Lidcombe

द्डजाइिका आधारभूत पक्हरू (रेसि द्डजाइि)
कोषनु कोि:RS10408 | श्रिकोस (CRICOS) कोि:090401D | राधष्टय कोि:CUA30715 *

प्रिाण पत्र 3 0.5 िषनु $7,560 फने रि्िरी, 
ज्लाई

Ultimo

ग्राद्रक द्डजाइि
कोषनु कोि:R10418 | श्रिकोस (CRICOS) कोि:090462B | राधष्टय कोि:CUA50715*

निपलोिा 1 िषनु $13,240 फने रि्िरी, 
ज्लाई

Campbelltown
Design Centre 
Enmore
Kingswood

ग्राद्रक द्डजाइि
कोषनु कोि:CUA60315A | श्रिकोस (CRICOS) कोि:094260B | राधष्टय कोि:CUA60315*

िासर्ललो निपलोिा 1 िषनु $12,420 फने रि्िरी, 
ज्लाई

Design Centre 
Enmore

ग्राद्रक द्डजाइि (इलस्टेसि)
कोषनु कोि:CUA50715 | श्रिकोस (CRICOS) कोि:090462B | राधष्टय कोि:CUA50715*

निपलोिा 1 िषनु $13,240 फने रि्िरी, 
ज्लाई

Design Centre 
Enmore

इनटेरर्यर डेकोरेसि
कोषनु कोि:MSF40118 | श्रिकोस (CRICOS) कोि:099338M | राधष्टय कोि:MSF40118

प्रिाण पत्र 4 0.5 िषनु $12,110 फने रि्िरी, 
ज्लाई

Lidcombe

द्डपलोमा
कोषनु कोि:MSF50218 | श्रिकोस (CRICOS) कोि:0101863 | राधष्टय कोि:MSF50218

निपलोिा 1 िषनु $21,090 फने रि्िरी, 
ज्लाई

Lidcombe

रेसि प्रद्वमध तथा रंगमनच पद्हरि

कोर्त ्योग्यता अवमध िुलक भिा्त क्याम्पस

प्रा्योद्गक रेसि द्डजाइि तथा व्ापार (द्डजाइि तथा समाि द्वकास)
कोषनु कोि:MST50119 | श्रिकोस (CRICOS) कोि:0100775 | राधष्टय कोि:MST50119

निपलोिा 1 िषनु $30,900 फने रि्िरी, 
ज्लाई

Ultimo

प्रा्योद्गक रेसि द्डजाइि तथा प्रद्वमध
कोषनु कोि:MST30819 | श्रिकोस (CRICOS) कोि:0100790 | राधष्टय कोि:MST30819

प्रिाण पत्र 3 0.5 िषनु $13,370 फने रि्िरी, 
ज्लाई

Ultimo

रेसि द्डजाइि
कोषनु कोि:20506 | श्रिकोस (CRICOS) कोि:084563C | राधष्टय कोि:NOCODE

सरातक निग्ी 3 िषनु $66,240 फने रि्िरी Ultimo

लललतकला तथा भभजुवल कला

कोर्त ्योग्यता अवमध िुलक भिा्त क्याम्पस

भभजुअल आट््तस
कोषनु कोि:R10416 | श्रिकोस (CRICOS) कोि:090444D | राधष्टय कोि:CUA51115*

निपलोिा 1 िषनु $12,240 फने रि्िरी, 
ज्लाई

Campbelltown
Hunter Street 
(Newcastle West)
Kingswood
St George 
(Kogarah)

भभजुअल आट््तस
कोषनु कोि:R10420 | श्रिकोस (CRICOS) कोि:090491G | राधष्टय कोि:CUA60715*

िासर्ललो निपलोिा 1 िषनु $10,080 फने रि्िरी, 
ज्लाई

Hunter Street 
(Newcastle West)
Kingswood
Meadowbank

यो कोषनुिा काििा पर्स्ापरा हु्र। पृष्ठ 5 िा हनेर्नुहोस्।

* यो योगयता सबैभ्र्ा अगानि र। अझै पनर यो कोषनुिा तपाईंलने भरानु गरनु सकर् हुरनेर र उपलधि भएपसर तपाईंलाई अकदो भसनुरिा जार आिशयक हुँर्ा तपाईंलाई सम्पकनु  गरररनेर।  
र्प जारकारीको र आफरो स्ारिा उपलधि कोषनुहरूका लानग जान्नका लानग कृपया TAFE NSW को िनेबसाइट tafensw.edu.au/international िा जार्होस्।
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TAFE NSW अ्तरार्ष्टंय निद्ार्थी नरर्देसिका 2022 | राप्ने बनेला (अगसत 2021) िा सचयाउरने। रयाँ जारकारीको लानग tafensw.edu.au/international िा जार्होस्। 

संगीत, आवाज उतपािि तथा लाइभ का्य्तक्रम/उतपािि

कोर्त ्योग्यता अवमध िुलक भिा्त क्याम्पस

संगीत उद्योग (संगीत व्ापार) 
कोषनु कोि:CUA50815M | श्रिकोस (CRICOS) कोि:094233E | राधष्टय कोि:CUA50815*

निपलोिा 0.5 िषनु $11,560 फने रि्िरी, 
ज्लाई

Ultimo

संगीत उद्योग (प्रस्तुद्त)
कोषनु कोि:CUA30915P | श्रिकोस (CRICOS) कोि:094234D | राधष्टय कोि:CUA30915*

प्रिाण पत्र 3 0.5 िषनु $7,080 फने रि्िरी, 
ज्लाई

Ultimo

संगीत उद्योग (प्रस्तुद्त)
कोषनु कोि:CUA50815P | श्रिकोस (CRICOS) कोि:094233E | राधष्टय कोि:CUA50815*

निपलोिा 1 िषनु $11,560 फने रि्िरी, 
ज्लाई

Ultimo

संगीत उद्योग (प्रस्तुद्त) 
कोषनु कोि:CUA60515P | श्रिकोस (CRICOS) कोि:092358G | राधष्टय कोि:CUA60515*

िासर्ललो निपलोिा 1 िषनु $11,190 फने रि्िरी, 
ज्लाई

Ultimo

संगीत उद्योग (आवाज उतपािि)
कोषनु कोि:CUA30915S | श्रिकोस (CRICOS) कोि:094234D | राधष्टय कोि:CUA30915*

प्रिाण पत्र 3 0.5 िषनु $7,080 फने रि्िरी, 
ज्लाई

Nirimba
Ultimo

संगीत उद्योग (आवाज उतपािि) 
कोषनु कोि:CUA50815S | श्रिकोस (CRICOS) कोि:094233E | राधष्टय कोि:CUA50815*

निपलोिा 1 िषनु $11,560 फने रि्िरी, 
ज्लाई

Nirimba
Ultimo

संगीत उद्योग (आवाज उतपािि) 
कोषनु कोि:CUA50815E | श्रिकोस (CRICOS) कोि:094233E | राधष्टय कोि:CUA50815*

निपलोिा 1 िषनु $11,560 फने रि्िरी, 
ज्लाई

Ultimo

संगीत उद्योग (आवाज उतपािि) 
कोषनु कोि:CUA60515SP | श्रिकोस (CRICOS) कोि:092358G | राधष्टय कोि:CUA60515*

िासर्ललो निपलोिा 1 िषनु $11,190 फने रि्िरी, 
ज्लाई

Ultimo

स्स्क्रि तथ ममद्ड्या

कोर्त ्योग्यता अवमध िुलक भिा्त क्याम्पस

3D आट्त र एद्िमेसि
कोषनु कोि:20520 | श्रिकोस (CRICOS) कोि:075731M | राधष्टय कोि:NOCODE

सरातक निग्ी 3 िषनु $66,240 फने रि्िरी Design Centre 
Enmore

स्स्क्रि तथ ममद्ड्या
कोषनु कोि:RP19236 | श्रिकोस (CRICOS) कोि:093209B | राधष्टय कोि:CUA41215*

प्रिाण पत्र 4 0.5 िषनु $12,530 फने रि्िरी, 
ज्लाई St Leonards

स्स्क्रि तथ ममद्ड्या
कोषनु कोि:RP19237 | श्रिकोस (CRICOS) कोि:093210J | राधष्टय कोि:CUA51015*

निपलोिा 0.5 िषनु $15,270 ज्लाई St Leonards

* यो योगयता सबैभ्र्ा अगानि र। अझै पनर यो कोषनुिा तपाईंलने भरानु गरनु सकर् हुरनेर र उपलधि भएपसर तपाईंलाई अकदो भसनुरिा जार आिशयक हुँर्ा तपाईंलाई सम्पकनु  गरररनेर।  
र्प जारकारीको र आफरो स्ारिा उपलधि कोषनुहरूका लानग जान्नका लानग कृपया TAFE NSW को िनेबसाइट tafensw.edu.au/international िा जार्होस्।
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TAFE NSW अ्तरार्ष्टंय निद्ार्थी नरर्देसिका 2022 | राप्ने बनेला (अगसत 2021) िा सचयाउरने। रयाँ जारकारीको लानग tafensw.edu.au/international िा जार्होस्। 

भिि ्तर्ा 
विमानुर

रोजगारीको  
अवसरहरू

अस्टे्लल्यामा ्यो क्ेत्रको  
सबल वृद्धि अबको 
पाँच वर्तमा अिुमाि गररएको 
छ।^

संसारको आधाभनर्ा बिी जिसंखया िहरमा बसोबासर्त र। सहरीकरर र जिसंखयाको िृशधिसँगै विविध्ता र िृशधिर्त समतुर्ायलाई समािेि 
गिदे बसोबास योगय र ढर्गो क्ेत्रमा हाम्ो िा्तािररको विकास महत्िपूरनु भएको र। 

नरिानुण र घरजगगाको व्यिसायिा असंखय रोजगारीको अिसरहरू रर्। यो क्नेत्रिा पनेिाको लानग अधययर गर्नुहोस् र तपाईंलने निजाइर, रिीर काि, शृजरा गरदे र 
असट्नेसलयाको भनिषयलाई नरिानुण गरदे र आकार दर्र िद्त गरदे सीप प्रयोग गरदे अिसर पाउर्हुरनेर।

उद्ोगसँग सबल समबन्ध
TAFE NSW ले पभचिमी लसड्िी एअरपोट्त सीप द्वद्िम्य र मास्टर द्बल्डर संघ, घर उद्योग संघ र अस्टे्लल्यि घरजगगा 
संर्ािलगा्यतका उच्च उद्योग संर्ासँग साझेिारी का्यम राखछ।

^ शोत: जब आउटल्क, ANZCO ID 312199

भ
िि

 ्त
र्

ा व
िम

ानुर

26

TA
FE

NS
W

.E
DU

.A
U/

IN
TE

RN
AT

IO
NA

L

https://www.tafensw.edu.au/international


© TAFE NSW अन्तरार्ष्ट्रिय 2022। छाप्ने बनेला (अगस्त 2021) मा सचयाउनने। RTO 90003 | CRICOS 00591E | HEP PRV12049

भिि विजाइि

ठूलो सपरा र्नेखरनेर्नेखि अप्ति इँटा रािनेको र्नेखरनेसमि भिर नरिानुण निजाइर र नरिानुण व्यिस्ापर TAFE NSW कोषनु अधययरलने पूिानुिार पररयोजरा, व्यापाररक 
तर्ा औद्ोनगक भिर िा कसैको सपराको घरिा काि गरदे रोचक तर्ा फलर्ायी रोजगारी प्रर्ार गरनु। भिर निजाइरकतानुतर्ा नरिानुण व्यिस्ापकहरू 
आरकंटनेक र इन्जनरयरसँग प्रारूप तयार गरनु र रयाँ भिर नरिानुण र निकासको योजरािा काि गरनुर्। हाम्ा कोषनुहरूलने तपाईंलाई आरकंटनेक, नरिानुण 
व्यिस्ापक िा TAFE NSW िा सरातक निग्ी (इ्टनेररयर निजाइर) अधययर गरनु निश्निद्ालयिा र्प अधययर गरनुको लानग िागनु प्रिसत गरनुर्।

के यो ्तपाईंका लावग उस्च्त र?

 § कने  तपाईं शृजरिील तर्ा कलपरािील 
हुर्हु्र?

 § कने  तपाईंलाई निजाइर र आरकंटनेकचरिा 
रुसच र? 

 § कने  तपाईं उतस्क सिसया सिािार गरदे 
व्यसक्त हो?

 § कने  तपाईं सिय व्यिस्ापरिा राम्ो 
हुर्हु्र?

 § कने  तपाईंलाई निनिि काि गर्ानु रिाइलो 
लागर?

प्रर्ाि गररिे कोषनुहरूमा विमिाितुसार समाििे रि:्

 § भिर निजाइर 

 § इँटा राखरने/ बलक राखरने 

 § भिर तर्ा नरिानुण (भिर)  

 § पनेन्टंग तर्ा िनेकोरनेटटंग 

 § पिानुल तर्ा भ्इँिा टायल लगाउरने 

सम्भावि्त रोजगारीको अिसरहरू

 § भिर निजाइरर 

 § भिर साइट व्यिस्ापक/ स्परीिनेक्क 

 § इँटा राखरने/बलक राखरने 

 § ठनेकने र्ार 

 § नरिानुण व्यिस्ापक 

 § पने्टर तर्ा िनेकोरनेटर 

 § टायल लगाउरने 

 § पिानुल तर्ा भ्इँिा टायल लगाउरने 

भतुइ ँ्तर्ा पखानुलमा  
टायल लगाउिे मा प्रमार पत्र 3  

(CPC31311)

भिि ्तर्ा विमानुर (भिि) 
मा विपलोमा 

(CPC50210)

भिि ्तर्ा विमानुर (भिि) 
मा प्रमार पत्र 4 

(CPC40110)

अधययि यात्राका उर्ाहरर
अिधि र िचनुको बारनेिा र्प जारकारीको लानग – tafensw.edu.au/international िा हनेर्नुहोस्।
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TAFE NSW अ्तरार्ष्टंय निद्ार्थी नरर्देसिका 2022 | राप्ने बनेला (अगसत 2021) िा सचयाउरने। रयाँ जारकारीको लानग tafensw.edu.au/international िा जार्होस्। 

सिदेक्र

TAFE NSW को ससश्भल नरिानुण तर्ा सिदेक्ण योगयतालने सिकर्नेखि िारीसमि, बसोबासर्नेखि स्रक्ासमि निश्भन्न उद्ोग र क्नेत्रिा रोजगारी प्रर्ार गरनु। तपाईंलने 
ससश्भल इन्जनरयर, ठनेकने र्ार, पररयोजरा व्यिस्ापक तर्ा आरकंटनेकटहरूसँग व्यािसाधयक भिर, प्ल, सिक, ड्ाि, टरनेल र रनेलिने जसता प्रि्ि पररयोजरािा 
काि गरनु सकर्हु्र।

के यो ्तपाईंका लावग उस्च्त र?

 § कने  तपाईंलाई व्यिहाररक काि गर्ानु रिाइलो 
लागर?

 § कने  तपाईंसँग राम्ो सांगठनरक सीप र?

 § कने  तपाईं उतकृष्ट सञचारकतानु हो?

 § कने  तपाईं व्यािसाधयक तर्ा रैनतकिार 
हुर्हु्र?

प्रर्ाि गररि ेकोषनुहरूमा विमिाितुसार समािेि रि्:

 § सिदेक्ण

 § स्ल समबन्धी जारकारी सनेिा

सम्भावि्त रोजगारीको अिसरहरू

 § भिर निजाइरर 

 § आरकंटनेकचरल ड्ाफटपसनुर 

 § CAD प्रानिधिक 

 § भिर जारकारी िोिलर 

 § सिदेक्ण प्रानिधिक/िहरी योजराकार 

 § भौगोसलक जारकारी सनेिा (GIS) सहयोगी 

 § सिदेक्णको सहयोगी 

 § जधिर सनेिा सहयोगी 

सिदेक्र ्तर्ा भू    
सू्चिा सेिामा 
प्रमार पत्र 3 

(CPP30216)

सिदेक्रमा प्रमार पत्र 4 
(CPP40216)

सिदेक्रको विपलोमा
(CPP50116)

सम्पसति   
मूलयाङ्किमा सिा्तक 

(HE20501)

अधययि यात्राका उर्ाहरर
अिधि र िचनुको बारनेिा र्प जारकारीको लानग – tafensw.edu.au/international िा हनेर्नुहोस्।
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भवि तथा द्िमा्तण

कोर्त ्योग्यता अवमध िुलक भिा्त क्याम्पस

इटँा राखिे/ बलक राखिे
कोषनु कोि:10210 | श्रिकोस (CRICOS) कोि:076741A | राधष्टय कोि:CPC30111 *

प्रिाण पत्र 3 1 िषनु $16,340 फने रि्िरी, 
ज्लाई

Granville
Nirimba

भवि तथा द्िमा्तण (भवि)
कोषनु कोि:19734 | श्रिकोस (CRICOS) कोि:072914F | राधष्टय कोि:CPC40110*

प्रिाण पत्र 4 1 िषनु $14,680

फने रि्िरी Granville

फने रि्िरी, 
ज्लाई

Nirimba
Ultimo

भवि तथा द्िमा्तण (भवि)
कोषनु कोि:S19735 | श्रिकोस (CRICOS) कोि:072913G | राधष्टय कोि:CPC50210 *

निपलोिा 1 िषनु $21,360

फने रि्िरी Granville

फने रि्िरी, 
ज्लाई

Nirimba
Ultimo

पेननटिंग तथा डेकोरेटटिंग
कोषनु कोि:10215 | श्रिकोस (CRICOS) कोि:079497F | राधष्टय कोि:CPC30611*

प्रिाण पत्र 3 1 िषनु $15,210 फने रि्िरी, 
ज्लाई

Granville

पखा्तल तथा भुइमँा टा्यल लगाउिे
कोषनु कोि:S10222 | श्रिकोस (CRICOS) कोि:076742M | राधष्टय कोि:CPC31311 *

प्रिाण पत्र 3 1 िषनु $16,460 फने रि्िरी, 
ज्लाई Macquarie Fields

सवनेक्ण

कोर्त ्योग्यता अवमध िुलक भिा्त क्याम्पस

सवनेक्ण
कोषनु कोि:CPP40216 | श्रिकोस (CRICOS) कोि:096144A | राधष्टय कोि:CPP40216*

प्रिाण पत्र 4 0.5 िषनु $10,680 ज्लाई Ultimo

सवनेक्ण
कोषनु कोि:11704A | श्रिकोस (CRICOS) कोि:093553G | राधष्टय कोि:CPP50116*

निपलोिा 1 िषनु $23,390 फने रि्िरी Ultimo

सवनेक्ण तथा र्ल समबन्धी जािकारी सेवा
कोषनु कोि:11701A | श्रिकोस (CRICOS) कोि:093554G | राधष्टय कोि:CPP30216*

प्रिाण पत्र 3 0.5year $9,750 फने रि्िरी Ultimo

यो कोषनुिा काििा पर्स्ापरा हु्र। पृष्ठ 5 िा हनेर्नुहोस्।

* यो योगयता सबैभ्र्ा अगानि र। अझै पनर यो कोषनुिा तपाईंलने भरानु गरनु सकर् हुरनेर र उपलधि भएपसर तपाईंलाई अकदो भसनुरिा जार आिशयक हुँर्ा तपाईंलाई सम्पकनु  गरररनेर।  
र्प जारकारीको र आफरो स्ारिा उपलधि कोषनुहरूका लानग जान्नका लानग कृपया TAFE NSW को िनेबसाइट tafensw.edu.au/international िा जार्होस्।
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TAFE NSW अ्तरार्ष्टंय निद्ार्थी नरर्देसिका 2022 | राप्ने बनेला (अगसत 2021) िा सचयाउरने। रयाँ जारकारीको लानग tafensw.edu.au/international िा जार्होस्। 

व्यापार ्तर्ा विति 

रोजगारीको 
अभभवृभधि

अस्टे्लल्यामा ्यो क्ेत्रमा 
भद्वष्यमा रोजगारीको प्रबल 
वृद्धि हुिे अपेक्ा गररएको छ।^

वि्चार जब्नमितुरे्खख वबक्ररी हुितुसमम व्यापार र वितिका विविध भूयमकाहरूले असटे्सलयाको अर्नु्तनत्रका सबै क्ेत्रमा महत्ि राखरि्। ्तपाईंले 
विकास गिदे र सतुदृि पािदे सीपले अिेकौँ रोजगारीको अिसरका िोकाहरू ्तपाईंको लगाि जे भए ्तापवि खोलर्र।

तपाईं सारा िा ठूला व्यिसायिा इच््क भए तापनर TAFE NSW लने सांगठनरक उतपार्रिीलता र व्यिसायको सफलताको श्भत्री क्रा ब्झरने व्यिसाय तर्ा 
नित्तको योगयता प्रर्ार गरनु। लनेिा तर्ा नित्त, िारि संसािर, तासलि तर्ा िूलयाङ्कर, बजार िासत्र तर्ा सञचार िा नबक्री तर्ा ि्द्ा नबक्री समबन्धी आफरा 
सीपिा कने ज्द्त रहर्होस्। नििनेषञि व्यापार प्रिासर सहयोग उपलधि गराउर्होस् िा आफरो व्यापारलाई चसलरहनेको सफलताका लानग संगदठत गरनेको 
स्नरश्चित गरनुको लानग सिूहलाई रनेतृति तर्ा व्यिस्ापर दर्रका लानग ससकर्होस्। तपाईंको लगाि िा दर्िा जने भए तापनर आफरो पनेिागत प्रगनत स्नरश्चित 
गरनेर तपाईंको ञिार निनिि उद्ोगिा हसता्तरण हुरनेर।

सबल अधययि मागनु 
द्डपलोमाको के्रद्डट स्वीकार गरेर TAFE NSW ले द्वद्वध व्वसा्य तथा द्वत्तसँग समबस्न्धत द्डग्री का्य्तक्रम प्रिाि गछ्त। 
द्वश्वद्वद्याल्यसँग व्वर्ा गरेर अन्य द्डग्री तहको अध्य्यिको लाद्ग पद्ि अवसर श्रृजिा गररएको छ।

^ शोत: जब आउटल्क, ANZCO ID 1321
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     द्गल्डा, द्वत्ती्य ्योजिा

लिक्कले मलाई मेरो अध्य्यि जारी 
राखि आतमद्वश्वास दिएका हुि्। 
उहाँहरूको मा्यालु र सह्योगी 
तररकाले मैले आरैलाई र आफिा 
क्मतालाई द्वश्वास गरेि सुद्िभचित 
गऱ्यो। ्यो कुरा पैसाले त द्कन्न सकिैि 
द्ि।

व्यापार ्तर्ा विति

लनेिा तर्ा नित्त क्नेत्रिा उच्च रूपिा तासलि प्रापत पनेिाकिथीहरूको सािनुजनरक तर्ा नरजी क्नेत्रिा ठूलो िाग र। लनेिा तर्ा नित्तिा निञिता हुर् व्यािसाधयक तर्ा 
व्यसक्तगत सफलताको लानग आिशयक र। TAFE NSW लने लनेिा, बैङ्क, लगारी, नित्तीय योजरा, धितो तर्ा िनेयर र्लालीिा नििनेषञिता प्रर्ार गरनेर तपाईंलाई 
असट्नेसलया र सो बानहर उद्ोगको रनेतृति निकास गरनु ञिार र सीप दर्रने यो क्नेत्रिा िनेरै कोषनुहरू प्रर्ार गरनु। 

के यो ्तपाईंका लावग उस्च्त र?

 § कने  तपाईं अरूलाई नित्तीय रूपिा सफल हुर 
िद्त गरनु चाहर्हु्र? 

 § कने  तपाईं सिसया सिािारिा राम्ो हुर्हु्र? 

 § कने  पैसा तपाईंको लगाि हो? 

 § कने  तपाईंलाई अंिसँग काि गर्ानु रिाइलो 
लागर? 

 § कने  तपाईं जारकारीको निश्नेषण गरनु सक्ि 
हुर्हु्र? 

 § कने  तपाईं राम्ोसँग संगदठत हुर्हु्र?

प्रर्ाि गररि ेकोषनुहरूमा विमिाितुसार समािेि रि:्

 § लनेिा तर्ा अश्भलनेि राखरने 

 § लनेिा/नित्तीय योजरा

 § प्रायोनगक व्यापार

सम्भावि्त रोजगारीको अिसरहरू

 § नित्तीय योजराकतानु 
 § लनेिापाल 
 § धितो र्लाल 
 § बैङ्क व्यिस्ापक 
 § बजनेट व्यिस्ापक 
 § तलब भ्क्तारी व्यिस्ापक 
 § नित्तीय लनेिापरीक्क/निश्नेषक 
 § अश्भलनेि राखरने 
 § लनेिा स्परीिनेक्क 
 § लनेिा भ्क्तारी अधिकृत 
 § आय लनेिा अधिकृत 
 § BAS एजने्ट - अश्भलनेि राखरने 
 § तलि भ्क्तारी अधिकृत 

लेखा ्तर्ा   
बतुकवकपप्रिगमा 
प्रमार पत्र 4
(FNS40217)

प्रायोवगक   
व्यापारको विपलोमा  

(HE20515)

TAFE NSW 
प्रायोवगक व्यापाररक  

(लेखा िा वितिीय योजिा   
मूल विषयसवह्त) सिा्तक

(HE20532/
HE20531)

अधययि यात्राका उर्ाहरर
अिधि र िचनुको बारनेिा र्प जारकारीको लानग – tafensw.edu.au/international िा हनेर्नुहोस्।
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िाशरजय प्रिासि

यहाँ स्रु गरनु लागनेको होस् िा कायानुलयको िातािरणिा काि गरदे अर्भि पनहलने रै भएको होस् TAFE NSW िाश्णजय प्रिासर कोषनुलने तपाईंलाई सफल हुर 
चानहरने िाश्णजय प्रिासर सीप, संचालर कायानु्ियर तर्ा सिूह व्यिस्ापरससत र ञिार प्रर्ार गरनु।

के यो ्तपाईंका लावग उस्च्त र?

 § सिूहिा काि गरनु रुचाउर् हु्र? 

 § कने  तपाईं सिसया सिािारिा   
रुसच राखर्हु्र? 

 § कने  तपाईं राम्ोसँग संगदठत हुर्हु्र? 

 § कने  तपाईं राम्ोसँग सञचार गर्नुहु्र? 

 § कने  तपाईंलाई रनेतृति दर्र िर परनु? 

 § कने  तपाईं प्रोतसानहत हुर्हु्र?

प्रर्ाि गररिे कोषनुहरूमा विमिाितुसार समािेि रि्:

 § व्यापार

सम्भावि्त रोजगारीको अिसरहरू

 § कायनुकारी अधिकृत

 § कायनुकारी सहायक

 § कायानुलय व्यिस्ापक

 § कायानुलय प्रिासक

िाशरजय प्रिासिमा   
प्रमार पत्र 3

(BSB30415)

िाशरजय प्रिासिमा   
प्रमार पत्र 4

(BSB40515)

इनटेररयर विजाइिको
िाशरजय   
प्रिासि

(BSB50415)

TAFE NSW 
िाशरजयको सिा्तक

(HE20514)

अधययि यात्राका उर्ाहरर
अिधि र िचनुको बारनेिा र्प जारकारीको लानग – tafensw.edu.au/international िा हनेर्नुहोस्।
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िाशरजय सेिा, िे्तृति ्तर्ा व्यिस्थापि

तपाईंलने भिनुर स्रु गरनु लागनेको िा पनहला रै अर्भि भएको जने भए तापनर TAFE NSW को िाश्णजय सनेिा, रनेतृति तर्ा व्यिस्ापरको कोषनुलने तपाईंलाई 
िाश्णजय रणरीनत, संचालर कायानु्ियर र प्रभािकारी सिूह व्यिस्ापरिा ञिार तर्ा अश्भप्रनेरणा तर्ा सीप प्रर्ार गरदेर। िाश्णजय सनेिा, रनेतृति र व्यिस्ापरिा 
TAFE NSW को योगयता भएपसर तपाईंलने निश्भन्न िातािरणिा निकास गरनु सकर्हुरनेर।

के यो ्तपाईंका लावग उस्च्त र?

 § कने  तपाईं व्यािसाधयक तर्ा रैनतकिार 
हुर्हु्र? 

 § सिूहिा काि गरनु रुचाउर् हु्र? 

 § कने  तपाईं सिीक्ातिक सच्तक हो? 

 § कने  तपाईं राम्ोसँग संगदठत हुर्हु्र? 

 § कने  तपाईं राम्ोसँग सञचार गर्नुहु्र? 

 § कने  तपाईंसँग रनेतृति, प्रसिक्ण तर्ा ससकाउरका 
लानग लगाि र? 

 § कने  तपाईं प्रोतसानहत तर्ा धयार कने ज्द्त 
हुर्हु्र? 

प्रर्ाि गररि ेकोषनुहरूमा विमिाितुसार समािेि रि्:

 § व्यापार 

 § रनेतृति तर्ा व्यिस्ापर 

 § िाकदे टटंग तर्ा सञचार 

 § रयाँ सारा व्यापार 

 § िारि संसािर 

सम्भावि्त रोजगारीको अिसरहरू

 § स्परीिनेक्क, टोली रनेता   
िा व्यिस्ापक 

 § कायनुक्रि िा पररयोजरा प्रिासक 

 § सनेिाग्ाही सनेिा व्यिस्ापक 

 § सारा व्यिसाय िासलक/ व्यिस्ापक 

 § कायनुक्रि िा पररयोजरा प्रिासक 

 § लनेिा परीक्क 

 § अभयास व्यिस्ापक 

 § कायानुलय व्यिस्ापक 

 § साइट व्यिस्ापक

िे्तृति ्तर्ा 
व्यिस्थापिमा   
प्रमार पत्र 4

(BSB42015)

िे्तृति ्तर्ा 
व्यिस्थापिको 

विपलोमा
(BSB51918)

TAFE NSW 
िाशरजयको सिा्तक

(HE20514)

अधययि यात्राका उर्ाहरर
अिधि र िचनुको बारनेिा र्प जारकारीको लानग – tafensw.edu.au/international िा हनेर्नुहोस्।
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माकदे टट्रिग र सञ्चार

म सबै अनतरा्तमष्ट्र्य द्वद्यारथिंहरूलाई 
TAFE NSW मा अध्य्यि गि्तको 
लाद्ग प्रोतसाद्हत गि्तछु। तपाईंको 
वातावरण गज्जबको छ र 
अनतरा्तमष्ट्र्य द्वद्याथजीहरूले आरैलाई 
प्रेम गरेको अिुभूद्त गछ्ति्।

   KIM, माकने टटिंग र सञचारको मालथललो द्डपलोमा

िाकदे टटंग र सञचारलने सबै संस्ाको िृजद्ध र दर्गोपरका लानग िहत्िपूणनु भूधिका िनेलरर्। व्यापारका लानग योजरा र रणरीनत निकास गरनु, लागू गरनु तर्ा कायानु्ियर 
गरनुको लानग र दर्गो प्रनतस्पिथी फाइर्ा लीरका लानग TAFE NSW को िाकदे टटंग र सञचारको निपलोिालने आफरो व्यापार, निश्नेषण र रणरीनतक सीप िाझरने तर्ा 
निकास गरदेर। 

के यो ्तपाईंका लावग उस्च्त र?

 § कने  तपाईंलाई िानरसहरूसँग काि गर्ानु   
रिाइलो लागर? 

 § कने  तपाईंसँग उतकृष्ट सञचार सीप रर्?
 § कने  तपाईं व्यािसाधयक   

िा रैनतक हुर्हु्र? 
 § कने  तपाईंसँग   

निश्नेषणातिक सीप रर्? 
 § कने  तपाईं शृजरिील हुर्हु्र? 
 § कने  तपाईंलाई रिीर िोज गरनु िर लागर? 
 § कने  तपाईंलाई रयाँ काि स्रुिात गर्ानु 

रिाइलो लागर?

प्रर्ाि गररिे कोषनुहरूमा विमिाितुसार समािेि रि्:

 § िाकदे टटंग तर्ा सञचार

सम्भावि्त रोजगारीको अिसरहरू

 § िाकदे टटंग व्यिस्ापक   
िा संयोजक

 § सहायक रिान् व्यिस्ापक
 § बजार अर्सन्धार निश्नेषक
 § सािनुजनरक समबन्ध कायनुकारी 
 § लनेिा संयोजक 
 § धिनिया िररर्कतानु िा योजराकतानु 
 § सनेिाग्ाही सनेिा िा लनेिा व्यिस्ापक 
 § सािाजजक धिनिया रणरीनतञि 
 § प्रयोगकतानु अर्भि व्यिस्ापक 
 § निजजटल िाकदे टटंग व्यिस्ापक 
 § िाकदे टटंग सहयोगी
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मािि संसाधि

क्रै पनर सफल संस्ाका लानग सबैभ्र्ा ठूला सम्पश्त्त भरनेका यसका उच्च ग्णसतरका र राम्ोसँग प्रसिश्क्त किनुचारी हुर्। तपाईं आफू िारि संसािरिा 
व्यिस्ापर िा भरनु र निकासिा इच््क भएिा TAFE NSW लने तपाईंलाई यो अपररहायनु क्नेत्रिा फरक र्नेखिरका लानग तपाईंलाई सीप प्रर्ार गरदेर।

के यो ्तपाईंका लावग उस्च्त र?

 § कने  तपाईं तीक्ण हुर्हु्र?

 § कने  तपाईंलाई सिसया सिािार गरनु िर परनु? 

 § कने  तपाईं क्दटल हुर्हु्र? 

 § कने  तपाईं प्रभािकारी सञचारकतानु हुर्हु्र? 

 § कने  तपाईं द्व द््व सिािार गरनु सकर्हु्र? 

 § पररभानषत नरयिहरूको सिूहश्भत्र रहनेर काि 
गर्ानु तपाईंलाई अश्भप्रनेरणा धिलर? 

 § कने  तपाईंसँग रनेतृति दर्रने, प्रसिक्ण गरदे र 
ससकाउरने लगाि र? 

 § कने  तपाईंको निश्नेषणातिक िब्सतषक र?

प्रर्ाि गररि ेकोषनुहरूमा विमिाितुसार समािेि रि:्

 § िारि संसािर

 § िारि संसािर व्यिस्ापर

सम्भावि्त रोजगारीको अिसरहरू

 § िारि संसािर संयोजक/ सहायक

 § िारि संसािर व्यिस्ापक/ पराििनुर्ाता 

 § व्यापार निकास व्यिस्ापक

 § िररष्ठ िारि संसािर अधिकृत/कायानुलय 
व्यिस्ापक

घरजगगा ्तर्ा मूलयाङ्कि

र्प िृजद्धको आर्र् सलरने भरनेर अर्िार गररएको क्नेत्रिा यसको बारनेिा क्रै िंका रैर: घर जगगा एजने्ट भरनेका सबैभ्र्ा राम्ो पनेिा हो।  घर जगगाको सनेिालने 
लक्य कने ज्द्त र अरूलाई घरजगगाको सपरािा सहजजकरण गरनु िर हुरनेहरूका लानग गज्जबको रोजगारी प्रर्ार गरनु। यो उद्ोगलने सम्पश्त्त िूलयाङ्कर, नबक्री, 
निकास र व्यिस्ापर लगायतका िनेरै फलर्ायी पनेिाका अिसर प्रर्ार गरनु। 

के यो ्तपाईंका लावग उस्च्त र?

 § कने  तपाईं राम्ोसँग संगदठत हुर्हु्र?

 § कने  तपाईं श्भन्न पृष्ठभूधिका िानरसहरूसँग 
काि गरनु रुचाउर् हु्र?

 § कने  तपाईं लक्य कने ज्द्त हुर्हु्र?

 § कने  तपाईं समबन्ध निकास गरनु रुचाउर् 
हु्र?

प्रर्ाि गररि ेकोषनुहरूमा विमिाितुसार समािेि रि्:

 § घर जगगा

 § िूलयाङ्कर

सम्भावि्त रोजगारीको अिसरहरू

 § घर जगगा प्रिासर

 § घर जगगा एजने्ट

 § सम्पश्त्त व्यिस्ापक

 § सम्पश्त्त िूलयाङ्करकतानु

 § सट्ाटा व्यिस्ापक

35
व्य

ापार ्त
र्

ा विति
 

35

TAFENSW
.EDU.AU/INTERNATIONAL



TAFE NSW अ्तरार्ष्टंय निद्ार्थी नरर्देसिका 2022 | राप्ने बनेला (अगसत 2021) िा सचयाउरने। रयाँ जारकारीको लानग tafensw.edu.au/international िा जार्होस्। 

व्ापार
कोर्त ्योग्यता अवमध िुलक भिा्त क्याम्पस

व्ापार
कोषनु कोि:R20119 | श्रिकोस (CRICOS) कोि:092100A | राधष्टय कोि:BSB30115*

प्रिाण पत्र 3 0.5 िषनु $6,410 फने रि्िरी, 
ज्लाई

Ultimo

व्ापार
कोषनु कोि:R11740 | श्रिकोस (CRICOS) कोि:089581E | राधष्टय कोि:BSB40215*

प्रिाण पत्र 4 0.5 िषनु $6,210 फने रि्िरी, 
ज्लाई

Granville
Liverpool
Meadowbank
Newcastle  
(Tighes Hill)
Ultimo

व्ापार
कोषनु कोि:R17805 | श्रिकोस (CRICOS) कोि:087148E | राधष्टय कोि:BSB50215*

निपलोिा 0.5 िषनु $7,030 फने रि्िरी, 
ज्लाई

Granville
Liverpool
Meadowbank
Newcastle  
(Tighes Hill)
Ultimo

व्ापार
कोषनु कोि:HE20514 | श्रिकोस (CRICOS) कोि:092518G | राधष्टय कोि:NOCODE

सरातक निग्ी 3 िषनु $46,080 फने रि्िरी, 
ज्लाई

Granville
Ultimo

िेतृतव तथा व्वर्ापि
कोषनु कोि:R11742 | श्रिकोस (CRICOS) कोि:089341K | राधष्टय कोि:BSB42015*

प्रिाण पत्र 4 0.5 िषनु $7,150 फने रि्िरी, 
ज्लाई

Meadowbank

िेतृतव तथा व्वर्ापि
कोषनु कोि:BSB51918 | श्रिकोस (CRICOS) कोि:098951J | राधष्टय कोि:BSB51918

निपलोिा 0.5 िषनु $9,370 फने रि्िरी, 
ज्लाई

Meadowbank

ि्याँ सािा व्ापार
कोषनु कोि:BSB42618 | श्रिकोस (CRICOS) कोि:098638G | राधष्टय कोि:BSB42618*

प्रिाण पत्र 4 0.5 िषनु $6,630 फने रि्िरी, 
ज्लाई

Ultimo

वाभणज्य प्रिासि
कोर्त ्योग्यता अवमध िुलक भिा्त क्याम्पस

वाभणज्य प्रिासि
कोषनु कोि:R17808 | श्रिकोस (CRICOS) कोि:089580F | राधष्टय कोि:BSB40515*

प्रिाण पत्र 4 0.5 िषनु $6,570 फने रि्िरी, 
ज्लाई

Granville
Ultimo

वाभणज्य प्रिासि
कोषनु कोि:R17809 | श्रिकोस (CRICOS) कोि:087285G | राधष्टय कोि:BSB50415*

निपलोिा 0.5 िषनु $7,220 फने रि्िरी, 
ज्लाई

Blacktown
Granville
Ultimo

व्ापार तथा द्वत्त
कोर्त ्योग्यता अवमध िुलक भिा्त क्याम्पस

लेखा तथा अभभलेख राखिे
कोषनु कोि:FNS40217 | श्रिकोस (CRICOS) कोि:0101049 | राधष्टय कोि:FNS40217

प्रिाण पत्र 4 0.5 िषनु $7,930 फने रि्िरी, 
ज्लाई

Granville
Meadowbank
Ultimo

प्रा्योद्गक व्ापार
कोषनु कोि:HE20515 | श्रिकोस (CRICOS) कोि:094910F | राधष्टय कोि:NOCODE

निपलोिा 1 िषनु $19,600 फने रि्िरी, 
ज्लाई

Granville
Ultimo

प्रा्योद्गक वाभणज्य – लेखा मूल द्वर्य
कोषनु कोि:HE20532 | श्रिकोस (CRICOS) कोि:094909K | राधष्टय कोि:NOCODE

सरातक निग्ी 3 िषनु $46,080 फने रि्िरी, 
ज्लाई

Granville
Ultimo

प्रा्योद्गक वाभणज्य – द्वत्ती्य ्योजिा मूल द्वर्य
कोषनु कोि:HE20531 | श्रिकोस (CRICOS) कोि:094909K | राधष्टय कोि:NOCODE

सरातक निग्ी 3 िषनु $46,080 फने रि्िरी, 
ज्लाई

Ultimo

मािव संसाधि
कोर्त ्योग्यता अवमध िुलक भिा्त क्याम्पस

मािव संसाधि व्वर्ापि
कोषनु कोि:BSB50618 | श्रिकोस (CRICOS) कोि:098679J | राधष्टय कोि:BSB50618

निपलोिा 0.5 िषनु $8,270 फने रि्िरी, 
ज्लाई

Ultimo

मािव संसाधि
कोषनु कोि:R11061 | श्रिकोस (CRICOS) कोि:089586M | राधष्टय कोि:BSB41015*

प्रिाण पत्र 4 0.5 िषनु $6,620 फने रि्िरी, 
ज्लाई

Ultimo

माकने टटिंग तथा सञचार
कोर्त ्योग्यता अवमध िुलक भिा्त क्याम्पस

माकने टटिंग तथा सञचार
कोषनु कोि:R17855A | श्रिकोस (CRICOS) कोि:093214E | राधष्टय कोि:BSB42415*

प्रिाण पत्र 4 0.5 िषनु $6,880 फने रि्िरी, 
ज्लाई

Meadowbank
Newcastle  
(Tighes Hill)
Ultimo

माकने टटिंग तथा सञचार
कोषनु कोि:R17856A | श्रिकोस (CRICOS) कोि:093215D | राधष्टय कोि:BSB52415*

निपलोिा 0.5 िषनु $13,620 फने रि्िरी, 
ज्लाई

Meadowbank
Ultimo

घरजगगा तथा मूल्याङ्कि
कोर्त ्योग्यता अवमध िुलक भिा्त क्याम्पस

सम्पभत्त मूल्याङ्कि
कोषनु कोि:20507 | श्रिकोस (CRICOS) कोि:089229K | राधष्टय कोि:NOCODE

सरातक निग्ी 3 िषनु $47,040 फने रि्िरी, 
ज्लाई

Ultimo

यो कोषनुिा काििा पर्स्ापरा हु्र। पृष्ठ 5 िा हनेर्नुहोस्।

* यो योगयता सबैभ्र्ा अगानि र। अझै पनर यो कोषनुिा तपाईंलने भरानु गरनु सकर् हुरनेर र उपलधि भएपसर तपाईंलाई अकदो भसनुरिा जार आिशयक हुँर्ा तपाईंलाई सम्पकनु  गरररनेर।  
र्प जारकारीको र आफरो स्ारिा उपलधि कोषनुहरूका लानग जान्नका लानग कृपया TAFE NSW को िनेबसाइट tafensw.edu.au/international िा जार्होस्।
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सामाजजक सेिा
उद्ोगको माग

अस्टे्लल्यामा 65,000 जिा भनिा 
बढी जिकल्याण सह्योगी 
का्य्तकता्तहरू छि्। ^

समतुर्ाय सेिामा ्तपाईंले काम गर्ानु आफिा माविसका सीप, अशभरुस्च र विञि्ताले आफिो समतुर्ायमा ठूलो फरक पारनुि्। TAFE NSW ले 
्तपाईंको पेिालाई सहयोग गिदे लस्चलो, प्रोतसावह्त गिदे र रावष्टय रूपमा मानय्ता प्राप्त विविध योगय्ता प्रर्ाि गरनु। 

िृद्ध िानरससँग काि गरनु, बालबासलकालाई ससकर र बढ्र िद्त गरनु, अिक्तता भएका िानरसलाई सहयोग गर्ानु िा आफरो सि्र्ायिा फरक काि गर्ानु TAFE 
NSW तपाईंको लानग राम्ो ररौट हु्र। स्रुिातीर्नेखि नििनेषञि तहको सीपसमि प्रर्ार गरदे निनिि कोषनुहरू प्रर्ार गरदे हािी असट्नेसलयाको सबैभ्र्ा ठूलो सिक्ा 
तर्ा तासलि प्रर्ायक हौँ। सबै उिनेर र निनिि आिशयकता भएका िानरसहरूसँग काि गरनुको लानग तपाईंको पनेिा तयारीको लानग यी सबै कोषनुहरू उद्ोगका 
नििनेषञिबाट तयार गररएका हु्रर्। 

प्रोफाइलमा प्रकाि
रमेि, शिितु शिक्ा ्तर्ा सयाहारमा सिा्तक

रमेि

मेरा TAFE NSW लिक्कबाट द्िरनतर 
सह्योग तथा समप्तणद्बिा ्यो पुरस्कार 
पाउि सम्भव हुिे लथएि।

TAFE NSW को नरररमबािारिनेि अधययर गरनु असट्नेसलयािा रनेपालबाट आएको सर्यो। पूणनुकालीर अधययर 
र आंसिक कािका बाबज्त रिनेिलने गैर राफाि्िी श्भजर फर िोदटभनेसर रािको संस्ािा अधयक् तर्ा 
संस्ापक सर्सयका रूपिा 20 र्नेखि 30 घणटा हरनेक हपता सियंसनेिािा अ्य अ्तरानुधष्टय निद्ार्थीहरूलाई 
लगाउरका लानग सबलीकरण गरनु, प्रोतसानहत गरनु र प्रोतसानहत गरनु सिय व्यिस्ा गऱयो।  

फलतः 2020 िा रिनेिलने असट्नेसलया अ्तरानुधष्टय पररषर्द्वारा निद्ार्थी अ्तरानुधष्टय VET/TAFE िषनुको 
निद्ार्थी भरनेर रािकरण गऱयो।   

रनेपाल फकदे र आफरो सिक्ा प्रणालीलाई प्रभाि पारदे उद्नेशय रािनेर रिनेि आफू अगानि पाठ्यक्रि तर्ा 
सिक्ण अधययर गरनु चाह्र।  

^ शोत: जब आउटल्क, ANZCO ID 4117
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िृधि सयाहार

असट्नेसलयािा िृद्ध जरसंखया र जसलने िृद्ध सयाहार र योसँग समबन्न्धत सनेिाको िाग बदढरहनेको र। िृद्ध िानरससँग काि गर्नु फलर्ायी, अर्नुपूणनु र िहत्िपूणनु 
पनेिा हुर सकर नकरभरने तपाईं जीिरको ग्णसतर स्िारका लानग प्रि्ि भूधिकािा हुर सकर्हु्र। रोजगारीको िनेरै निकलपहरू रर् र िृद्ध सयाहार क्नेत्रिा िनेरै 
पर्हरू ि्लला रर् र यहाँका लानग यो पनेिाको ररौट ठीक हुर सकर र TAFE NSW सँग यो तपाईंको पनहलो पाइला हुर सकर।

के यो ्तपाईंका लावग उस्च्त र?

 § तपाईं सहार्भूनत गर्नुहु्र? 

 § कने  तपाईंसँग राम्ो सञचार सीप र? 

 § तपाईं िानरससँग काि गरनु रुचाउर् हु्र? 

 § तपाईं िैयनुिार हुर्हु्र?

प्रर्ाि गररि ेकोषनुहरूमा विमिाितुसार समािेि रि:्

 § िृद्धिस्ा सहयोग 

 § व्यसक्तगत सहयोग

 § व्यसक्तगत सहयोग(िृद्धिस्ा)  

सम्भावि्त रोजगारीको अिसरहरू

 § सि्र्ाय सहयोग कायनुकतानु

 § िृद्ध सयाहार स्परीिनेक्क

 § सयाहार टोली रनेता

 § भरानु भएका रसनु

 § गृह सयाहार कायनुकतानु

 § व्यसक्तगत सयाहार कायनुकतानु

 § कायनुक्रि संयोजक

 § आिासीय सयाहार अधिकृत

सामाजजक सेिा

सािाजजक सनेिािा एक दर्र नबताउर् भरनेको िानरसहरूको जीिरिा सकारातिक पररितनुर लयाउरका लानग उरीहरूलाई सहयोग गर्नु हो। अरूलाई िद्त गरनु 
तपाईंको अश्भरूसच र भरने आफरो पनेिाको निकास र रोजगारीको अिसरको भानि संभािराप्रनत लगाि राखिरहँर्ा TAFE NSW सँग तपाईंलाई आफरो 
लक्यप्रापपत गरनु सहयोग गरदे िनेरै कोषनुहरू रर्।

के यो ्तपाईंका लावग उस्च्त र?

 § तपाईं िैयनुिार हुर्हु्र?  

 § कने  तपाईंसँग राम्ो सञचार सीप र?  

 § आफरो सि्र्ायको बारनेिा कने  तपाईं 
उजानुिार तर्ा लगािय्क्त हुर्हु्र? 

 § सित्त्र रूपिा तपाईं काि गरनु सकर्हु्र?  

 § कने  तपाईं व्यािसाधयक   
िा रैनतक हुर्हु्र?

प्रर्ाि गररिे कोषनुहरूमा विमिाितुसार समाििे रि:्

 § सािाजजक सनेिा 

सम्भावि्त रोजगारीको अिसरहरू

 § सािाजजक सनेिा कायनुकतानु 

 § कने स कायनुकतानु 
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शिितु शिक्ा ्तर्ा सयाहार

यदर् तपाईं कने टाकने टटीहरूसँग काि गरनु रुचाउर् हु्र र उरीहरूको िृजद्ध र निकासिा सहयोग गरनु 
चाहर्हु्र भरने TAFE NSW सँग यो पनेिािा सररनु र अगानि बढ्रका लानग सिि् सिक्ा अधययरका िनेरै 
निकलप रर्। बाल िब्सतषकलाई ससकाइ र िृजद्धिा प्रोतसानहत गरनेर उरीहरूसँग जोनिर सकरने गहर 
रूपिा फलर्ायी पनेिाको आर्र् उठाउर्होस्। 

रोजगारीको  
अवसरहरू

अबको पाँच वर्तमा ्यो क्ेत्रमा 
अस्टे्लल्यामा सबल द्वकास हुिेछ भन्ने 
अपेक्ा गररएको छ।^

के यो ्तपाईंका लावग उस्च्त र?

 § कने  तपाईंलाई सिि् सिक्ा   
प्रनत लगाि र?

 § कने  तपाईं व्यािसाधयक   
िा रैनतक हुर्हु्र? 

 § कने  तपाईं राम्ो नरणनुय र काि स्रु गरदे 
क्िता राखर्हु्र? 

 § कने  तपाईं अिलोकर गरदे र िैयनुिार 
हुर्हु्र? 

 § कने  तपाईंलाई बालबासलकालाई   
बढ्र र निकास हुर सहयोग   
गरदे रुसच र?  

प्रर्ाि गररिे कोषनुहरूमा विमिाितुसार समािेि रि्:

 § पूिनु बालयािस्ा सिक्ा र सयाहार

सम्भावि्त रोजगारीको अिसरहरू

 § सिि् सिक्क

 § सिि् सनेिा  
नरर्देिक/िासलक/व्यिस्ापक

 § सिि् सिक्ा प्रसिक्क

 § निद्ालय सिय बानहरको सिक्क

 § निद्ालय बानहरको   
सियको संयोजक

पूिनुबालयािस्था शिक्ा  
र सयाहारमा प्रमार पत्र 3 

(CHC30113)

TAFE NSW  
को पूिनु बालयािस्था शिक्ा 

र सयाहारको सिा्तक 
(जनम -5) 

(HE20510)

पूिनुबालयािस्था   
शिक्ा र सयाहारको 

विपलोमा 
(CHC50113)

^ शोत: जब आउटल्क, ANZCO ID 2411

अधययि यात्राका उर्ाहरर
अिधि र िचनुको बारनेिा र्प जारकारीको लानग – tafensw.edu.au/international िा हनेर्नुहोस्।
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वृधि स््याहार

कोर्त ्योग्यता अवमध िुलक भिा्त क्याम्पस

वृधिवर्ा सह्योग 
कोषनु कोि:CHC43015 | श्रिकोस (CRICOS) कोि:090192G | राधष्टय कोि:CHC43015

प्रिाण पत्र 4 1 िषनु $12,430

फने रि्िरी Kingswood

फने रि्िरी, 
ज्लाई

Ultimo

व्लतिगत सह्योग(वृधिवर्ा)
कोषनु कोि:R11433 | श्रिकोस (CRICOS) कोि:090190K | राधष्टय कोि:CHC33015

प्रिाण पत्र 3 0.5 िषनु $8,170 फने रि्िरी, 
ज्लाई

Castle Hill
Glendale
Kingswood
Meadowbank
Newcastle  
(Tighes Hill)
Port Macquarie
St Leonards
Ultimo

सामाद्जक सेवा

कोर्त ्योग्यता अवमध िुलक भिा्त क्याम्पस

सामाद्जक सेवा
कोषनु कोि:R18701 | श्रिकोस (CRICOS) कोि:090193G | राधष्टय कोि:CHC42015

प्रिाण पत्र 4 1 िषनु $11,910

फने रि्िरी
Hamilton
Ourimbah
Port Macquarie

फने रि्िरी, 
ज्लाई

Coffs Harbour 
Education Centre 
(Coffs Harbour 
- Hogbin Drive)
Ultimo

सामाद्जक सेवा
कोषनु कोि:R11454 | श्रिकोस (CRICOS) कोि:089854G | राधष्टय कोि:CHC52015

निपलोिा 1 िषनु $13,350

फने रि्िरी
Hamilton
Port Macquarie
Wollongong

फने रि्िरी, 
ज्लाई

Nirimba
Ourimbah
Ultimo

पूव्तबाल्यावर्ा लिक्ा र स््याहार

कोर्त ्योग्यता अवमध िुलक भिा्त क्याम्पस

र स््याहारमा प्रमाण पत्र 3
कोषनु कोि:25272 | श्रिकोस (CRICOS) कोि:081612A | राधष्टय कोि:CHC30113 

प्रिाण पत्र 3 0.5 िषनु $8,150

फने रि्िरी

Campbelltown
Meadowbank
Port Macquarie
Wollongong

फने रि्िरी, 
ज्लाई

Bankstown
Glendale
Nirimba
Ourimbah
Randwick
St Leonards

पूव्तबाल्यावर्ा लिक्ा र स््याहार
कोषनु कोि:25281 | श्रिकोस (CRICOS) कोि:081611B | राधष्टय कोि:CHC50113 

निपलोिा 1 िषनु $14,430

फने रि्िरी Port Macquarie

फने रि्िरी, 
ज्लाई

Bankstown
Campbelltown
Glendale
Meadowbank
Nirimba
Randwick
St Leonards
Wollongong

पूव्तबाल्यावर्ा लिक्ा र स््याहार
कोषनु कोि:S25281 | श्रिकोस (CRICOS) कोि:081611B | राधष्टय कोि:CHC50113

निपलोिा 1.5 िषनु $21,645 फने रि्िरी, 
ज्लाई

Wollongbar

पूव्तबाल्यावर्ा लिक्ा र स््याहार (जनम-5)
कोषनु कोि:20510 | श्रिकोस (CRICOS) कोि:075653J | राधष्टय कोि:NOCODE 

सरातक निग्ी 4 िषनु $54,720 फने रि्िरी, 
ज्लाई

Glendale
Nirimba
Randwick
Shellharbour

सम्भावि्त रोजगारीको अिसरहरू

 § सिि् सिक्क

 § सिि् सनेिा  
नरर्देिक/िासलक/व्यिस्ापक

 § सिि् सिक्ा प्रसिक्क

 § निद्ालय सिय बानहरको सिक्क

 § निद्ालय बानहरको   
सियको संयोजक

यो कोषनुिा काििा पर्स्ापरा हु्र। पृष्ठ 5 िा हनेर्नुहोस्।

41
स

ाम
ाजज

क
 स

ेिा

41

TAFENSW
.EDU.AU/INTERNATIONAL



TAFE NSW अ्तरार्ष्टंय निद्ार्थी नरर्देसिका 2022 | राप्ने बनेला (अगसत 2021) िा सचयाउरने। रयाँ जारकारीको लानग tafensw.edu.au/international िा जार्होस्। 

इननजवियरर्रिग
बढ््ो उद्ोग

इकनजद्ि्यररिंग व्वसा्य र प्राद्वमधकको 
भूममका बढ्छ र इलेकट्ोद्िकस तथा 
इलेकट्ोप्राद्वमधक उद्योगको आमिािी 
आगामी पाँच वर्तमा अस्टे्लल्यामा AUD 
$2.5 भनिा बढी बिाउिेछ। ^

ढर्गोपिा, ििीि्ता, रोबोढटकस, विजजटल यतुग   इननजवियरर्रिग र इलेकट्ोप्रविसधमा आजभनर्ा पवहला कवहलयै पवि यो भनर्ा राम्ो समय सर्एि। 
सधैँ विकास भइरहेको यो क्ेत्र र। तयसैले आफिा लावग र यो ग्हका लावग उजिल भविषय विमानुर गिदे अिसर समातितुहोस्। 

सम्ि भएसमि उद्ोगिा हुरने िातािरण ससकर नििनेषञि ससि्लनेटरहरू र उद्ोगको िारक सफटिनेयरिा तपाईंलने ससकर्हुरनेर। TAFE NSW को अधययरलने तपाईंलाई 
नरिानुण, उतपार्र िा रोबोदटकसलगायतका निनिि उद्ोगिा लैजारने र। तपाईंलने ज्रस्कै पनेिा गरनु िोजने तापनर हरनेक दर्र फरक प्रनिधिसँग काि गरनेर फरक च्रौती 
र प्रनतफल अर्भूत गर्दै तपाईंलने आफरो हातको सीप प्रयोग गर्नुहुरनेर।

्तयार जावगर र ढर्गो धयाि
दिगो प्रद्वमध, अटोमोसि र पिाथ्त प्रद्वमधिेखख सञचार तथा CAD सीपसमम तपाईंको लसकाइ भोललको का्य्तर्लको आवश्यकतामा 
केद्नद्रत हुिेछ।

^ शोत: TAFE रणरीनतक अर्सन्धार तर्ा निश्नेषण, उद्ोग र तासलि आउटल्क, िने 2020
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इननजवियरर्रिग अधययि

शृजरिील सिािार, सिसया सिािार र य्त्र तर्ा प्रनिधिसँग काि गर्ानु रिाइलो लागर भरने 
इन्जनरयररंग र िनेकानरकल इन्जनरयररंग तपाईंको लानग हुर सकर। रोबोदटकस र य्त्र प्रनिधिको 
निकाससँगै अनहलने भनिषयको लानग र्क् हुरने बनेला हो। एरोस्पनेसर्नेखि ऊजानु उतपार्रसमि निश्भन्न उद्ोगिा 
अिसरहरू ि्लला रर्। दर्गो भनिषय नरिानुण गरनु िद्त गरररहँर्ा आफरो पनेिा सफा र उच्च प्रनिधिय्क्त 
िातािरणका लानग नरिानुण गर्नुहोस्।

आम्ानीको 
संभावना

अस्टे्लल्यामा पूण्तकालीि इकनजद्ि्यररिंग 
पेिाकमजी वा प्राद्वमधकको प्रद्त हपता 
औसत आमिािी AUD $1,270 हो।^

के यो ्तपाईंका लावग उस्च्त र?

 § कने  तपाईंलाई काि कसरी हु्र भन्नने बारनेिा 
जजञिासा र? 

 § कने  तपाईं प्रानिधिक तर्ा य्त्रसमबन्धी 
कृयाकलापिा अश्भरुसच राखर्हु्र? 

 § कने  तपाईंलाई बाकस बानहर सोचनेर सबैभ्र्ा 
उतकृष्ट सिािार पत्ता लगाउर िर र? 

 § कने  तपाईंलाई य्त्र   
तर्ा उपकरण िर परनु?   

प्रर्ाि गररि ेकोषनुहरूमा विमिाितुसार समािेि रि:्

 § ससश्भल नरिानुण निजाइर 

 § इलनेकट्ोनरकस तर्ा सञचार इन्जनरयररंग 

 § इन्जनरयररंग - प्रानिधिक 

 § इन्जनरयररंग िनेकानरकल 

 § इन्जनरयररंग प्रानिधिक - इलनेनकट्कल 

सम्भावि्त रोजगारीको अिसरहरू

 § ससश्भल इन्जनरयररंग प्रानिधिक 

 § िररष्ट ससश्भल कायनु निजाइरर 

 § अिनु व्यािसाधयक निजाइरर 

 § इलनेकट्ोनरकस तर्ा सञचार इन्जनरयररंग 
प्रानिधिक 

 § इन्जनरयररंग प्रानिधिक 

 § इन्जनरयररंग एसोससएट 

 § प्रानिधिक अधिकृत 

 § इन्जनरयररंग अधिकृत 

 § इन्जनरयररंग प्रानिधिक 

इकनजद्ि्यररिंग अध्य्यि

कोर्त ्योग्यता अवमध िुलक भिा्त क्याम्पस

लसभभल द्िमा्तण द्डजाइि
कोषनु कोि:RS14171 | श्रिकोस (CRICOS) कोि:089828J | राधष्टय कोि:RII50515*

निपलोिा 1.5 िषनु $16,970 फने रि्िरी, 
ज्लाई

Ultimo

लसभभल द्िमा्तण द्डजाइि
कोषनु कोि:R14181 | श्रिकोस (CRICOS) कोि:089830D | राधष्टय कोि:RII60515*

िासर्ललो निपलोिा 0.5 िषनु $12,130 फने रि्िरी, 
ज्लाई

Ultimo

इलेकट्ोद्िकस तथा सञचार इकनजद्ि्यररिंग
कोषनु कोि:20263 | श्रिकोस (CRICOS) कोि:078943G | राधष्टय कोि:UEE50511 *

निपलोिा 2 िषनु $30,610 फने रि्िरी Ultimo

इकनजद्ि्यररिंग - प्राद्वमधक
कोषनु कोि:11775 | श्रिकोस (CRICOS) कोि:081567A | राधष्टय कोि:MEM50212 

निपलोिा 1 िषनु $14,110 फने रि्िरी Ultimo

इकनजद्ि्यररिंग मेकाद्िकल
कोषनु कोि:S11778 | श्रिकोस (CRICOS) कोि:081835G | राधष्टय कोि:MEM60112

िासर्ललो निपलोिा 1.5 िषनु $23,230 फने रि्िरी, 
ज्लाई

Ultimo

इकनजद्ि्यररिंग प्राद्वमधक - इलेककट्कल 
कोषनु कोि:20281 | श्रिकोस (CRICOS) कोि:078942J | राधष्टय कोि:UEE62111 *

िासर्ललो निपलोिा 2 िषनु $27,810 फने रि्िरी, 
ज्लाई

Ultimo

यो कोषनुिा काििा पर्स्ापरा हु्र। पृष्ठ 5 िा हनेर्नुहोस्।
 ^ जब आउटल्क, ANZCO ID 7123. * यो योगयता सबैभ्र्ा अगानि र। अझै पनर यो कोषनुिा तपाईंलने भरानु गरनु सकर् हुरनेर र उपलधि भएपसर तपाईंलाई अकदो भसनुरिा जार आिशयक हुँर्ा तपाईंलाई सम्पकनु  गरररनेर।  

र्प जारकारीको र आफरो स्ारिा उपलधि कोषनुहरूका लानग जान्नका लानग कृपया TAFE NSW को िनेबसाइट tafensw.edu.au/international िा जार्होस्।
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कपाल काट्िे ्तर्ा सतुनर्र्ता

रोजगारीको 
अवसरहरू

पूरा ्योग्यता र द्िभचित सीप 
भएकाहरूका लाद्ग उद्योगको 
माग ठूलो भएकोले धेरै राम्ो 
भद्वष्यमा रोजगारीको 
अभभवृद्धि। ^

माविसहरूले आफूलाई उतकृटि रे्खाउिे र उतकृटि अितुभू्त गिदे पेिा ्चाहितुहुनर र संसारमा जहाँसतुकै लैजाि सकिे श्ृजििील सीप आजनुि गिनु 
्चाहितु हुनर भिे TAFE NSW मा कपाल बिाउिे, काट्िे िा सतुनर्र्ता समबन्धी कोषनु गितुनुहोस्। 

उद्ोगिा अर्भिी भएका सिक्क र यहाँबाट आतिनिश्ासका सार् सिक्ा प्रा गरनेका व्यसक्तहरूबाट उच्चसतरको सीपय्क्त कपाल सजािटकतानु िा स््र्रता 
कासलगढ, रङ िा िनेकअप पनेिाकिथीको रूपिा आफरो पनेिा नरिानुण ससकर्होस्। आफरै कपाल िा स््र्रता सैलूर िा काि गरदे िा िोलरनेिा तपाईंको िर भएिा 
हाम्ो उद्नेशय कने ज्द्त ससकाइ सनेिािा व्यिहाररक र त्रू्त अर्भि गरदे सीप ससनकरहँर्ा तपाईंलने सबैभ्र्ा आि्नरक प्रनिधि ससकर्हुरनेर भन्नने क्रा हािी निश्ास 
दर्लाउर सकरौँ। TAFE NSW भरनेको तपाईंको पनेिाको प्रतयनेक चरणिा राधष्टय रूपिा िा्यता प्रापत योगयता हो र तपाईंलाई ग्णसतरीय तासलि प्रर्ार गरनु हािी 
लगाि राखरौं।

िास्तविक दुवियाँमा िास्तविक अितुभि
हाम्ो द्विेरज् सैलुिमा हाम्ा वास्तद्वक सेवाग्राहीहरूमा ताललम दिनछौँ। तपाईंले पद्ि आफिो पोट्तरोलल्यो द्वकास गि्त 
सकिुहुनछ र प्रिि्ति र रोटो प्रिि्तिीमा राखि सकिुहुनछ।

^ शोत: TAFE NSW रणरीनतक अर्सन्धार तर्ा निश्नेषण, उद्ोगको प्रनतिनेर्र, सनेपटनेमबर 2020
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सतुनर्र्ता सेिा

स््र्रता व्यिसायिा सनेिाग्ाहीलाई सबैभ्र्ा उतकृष्ट र्नेखिर िद्त तपाईंलने िद्त गर्नुहुरनेर। TAFE NSW का उद्ोगिा अर्भिी प्रसिक्कहरूलने तपाईंलाई 
स््र्रताको उपचार प्रर्ार गरनु आिशयक सीप तर्ा ञिार निकास गरनु िद्त गरदेरर्।  
तपाईंलने सैलूर िा ि्च परानि फने सर िा चलसचत्रिा काि गर्ानु TAFE NSW कपाल सजािट कोषनुलने तपाईंलाई नििनेषञि हुरका लानग चानहरने ञिार र सीप प्रर्ार 
गरनु। 

के यो ्तपाईंका लावग उस्च्त र?

 § कने  तपाईंसँग राम्ो सञचार सीप र? 

 § कने  तपाईंिा शृजरिील सिार् र? 

 § कने  तपाईंसँग सिास्य तर्ा नररोगी हुरने 
क्रािा अश्भरुसच र? 

 § कने  तपाईं धित्रित् तर्ा सयाहार गरदे 
हुर्हु्र?  

 § कने  तपाईंलाई स््र्रता उद्ोग प्रनत 
अश्भरुसच र?

प्रर्ाि गररिे कोषनुहरूमा विमिाितुसार समाििे रि:्

 § स््र्रता र्नेरापी 

 § कपालको सजािट 

सम्भावि्त रोजगारीको अिसरहरू

 § बय्दटससयर 

 § स््र्रता र्नेरानपसट

 § बय्दट सैलूर व्यिस्ापक 

 § िनेकअप कलाकार 

सुनिरता सेवा

कोर्त ्योग्यता अवमध िुलक भिा्त क्याम्पस

सुनिरता थेरापी
कोषनु कोि:RN18934 | श्रिकोस (CRICOS) कोि:089070F | राधष्टय कोि:SHB50115

निपलोिा 1 िषनु $17,050

ज्लाई Wollongbar

फने रि्िरी, 
ज्लाई

Kingscliff
Liverpool
Mount Druitt
Port Macquarie
Ultimo

कपालको सजावट

कोर्त ्योग्यता अवमध िुलक भिा्त क्याम्पस

कपालको सजावट
कोषनु कोि:R10436 | श्रिकोस (CRICOS) कोि:093246G | राधष्टय कोि:SHB30416

प्रिाण पत्र 3 1 िषनु $13,240 फने रि्िरी, 
ज्लाई

Bankstown
Meadowbank
Ultimo
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बढ््ो उद्ोग

उद्योगको धेरै सबल द्वकास 
स्वास््य तथा द्िरोगको क्ेत्रमा 
अस्टे्लल्यामा हुिे अिुमाि गररएको 
छ। ^             

सिास्य ्तर्ा ्तनदुरूस्ती

TAFE NSW का सिास्य ्तर्ा ्तनदुरुस्तीका कोषनुहरूका विशभन्न क्ेत्रसँगै सतुदृि सिास्य, ्तनदुरुस्ती ्तर्ा सतुसिास्यको यात्रामा उिीहरूको यात्रामा 
माविसहरूलाई सहयोग गितुनुहोस्। ्तपाईं सिास्य क्ेत्र िा खेल ्तर्ा ्तनदुरुस्ती उद्ोगमा इच्तु क हुितुभएमा यो बि्र्ो क्ेत्रमा धेरै रोजगारीको 
अिसरहरू रि्। 

सिास्य तर्ा त्दुरुसतीको क्नेत्रिा व्यापक र रोचक निश्भन्न नििा र भूधिकाहरू परनुर्। स्रुिाती भए िा अर्भिी भएर र्प ञिारको िोजीिा नरसकने को भए तापनर 
राधष्टय िा्यता पाएको TAFE NSW योगयतालने तपाईंलने पाउर सकरने सबैभ्र्ा उतकृष्टिा कने ज्द्त भएर प्रसिक्ण दर््र। नििनेषञि सीप प्रापत गरनेर आफरो सपराको 
पनेिािा लागर नििनेषञि सिक्क, भव्य कने ्द् र व्यापक उद्ोगसँगको समबन्धको लाभ उठाउर्होस्। सिास्य सनेिा सहयोगर्नेखि व्यसक्तगत तासलिसमिको सबै पनेिा 
ररौट गर्नुहोस् िा TAFE NSW बाट निग्ीनतर जारने बाटो रोजर्होस्।  

भव्य सतुविधा
द्जमखािािेखख ल्याब तथा स्वास््य सेवा सुद्वधासमम हामीले तपाईंको सबैभनिा पलछललो प्रद्वमध तथा सबैभनिा ि्याँ ्यनत्र 
उपकरणमा पहुँच भएको सुद्िभचित गि्तछौँ।

^ शोत: TAFE NSW रणरीनतक अर्सन्धार तर्ा निश्नेषण, उद्ोगको प्रनतिनेर्र, अगसत 2020
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सतुनर्र्तार्न्त उद्ोग

राम्ो र््त सिास्य र सरसफाइ भरनेको व्यसक्तको सम्पूणनु सिास्यको सूचक हुर सकर र तयसलने 
आतिनिश्ास र स्सिास्यलाई पनर र्प बसलयो बराउर सकर। सबै उिनेर सिूहका व्यसक्तहरूलाई र््त 
सिास्य ठीक राखर र ि्सकार जजतर सहयोग गर्दै र््त सिास्य उद्ोगिा स्रश्क्त नकससिलने निकास 
भइरहनेको उद्ोगिा तपाईंलने सिूहिा काि गरनु सकर्हुरनेर।

के यो ्तपाईंका लावग उस्च्त र?

 § तपाईं सहार्भूनत गर्नुहु्र? 

 § कने  तपाईंसँग राम्ो सञचार सीप र? 

 § कने  तपाईं सिास्य सनेिािा   
इच््क हुर्हु्र? 

 § कने  तपाईंको नििरण प्रनत राम्ो   
झ्काि र?

प्रर्ाि गररिे कोषनुहरूमा विमिाितुसार समाििे रि:्

 § र््त सहयोग

 § र््त प्रनिधि 

सम्भावि्त रोजगारीको अिसरहरू

 § र््त सहायक   

 § र््त प्रानिधिक

 § र््त अभयास व्यिस्ापक 

िेनटल सहयोगमा प्रमार 
पत्र 4 

(HLT45015)

र्न्त प्रविसधको विपलोमा 
(HLT55118)

उद्ोगको 
वृभधि

अस्टे्लल्यामा 2024 समममा िनत 
सहा्यकको संख्या 35,000 भनिा 
बढी हुिे अपेक्ा गररएको छ।^

^ शोत: AISC, रोजगारी संश्क्पत सचत्र, र््त उद्ोग

अधययि यात्राका उर्ाहरर
अिधि र िचनुको बारनेिा र्प जारकारीको लानग – tafensw.edu.au/international िा हनेर्नुहोस्।
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िरस्रिग

ररसंगको पनेिालने िानरसको जीिर र सि्र्ायलाई िासतििा फरक पारनु। सिास्य क्नेत्र बढ्रै् जाँर्ा नररसंग बढ्र्ो रूपिा जदटल र िहत्िपूणनु भएको र। TAFE 
NSW लने अद्ािधिक र नििनेषञि तासलि ररसंगिा भरानु भएका व्यसक्तहरूका लानग नररसंग समबन्न्धत संचालर गरनु। सकारातिक दृधष्ट, िैयनु र अरूहरूको सयाहार 
गरदे इच्ा र भरने TAFE NSW को योगयता हाससल गर्नुहोस् र िासतनिक फरक पार्नुहोस्।

के यो ्तपाईंका लावग उस्च्त र?

 § तपाईं सहार्भूनत गर्नुहु्र?

 § राम्ोसँग सञचार गर्नुहु्र?

 § कने  तपाईंलाई िानरसहरूसँग काि गर्ानु   
रिाइलो लागर?

 § कने  तपाईं सिरपंत तर्ा   
उजानुिार हुर्हु्र?

प्रर्ाि गररिे कोषनुहरूमा विमिाितुसार समािेि रि:्

 § ररसंग

 § सिास्य सनेिा सहयोग

सम्भावि्त रोजगारीको अिसरहरू

 § िृद्ध सयाहार

 § ररसंग सहायक

 § भरानु भएका रसनु

 § भरानु भएको रसनु

 § प्रार्धिक सिास्य सयाहार    

सिास्य सेिा सहयोग 
(सघि सयाहारमा विरस्रिग 
कायनुमा सहयोग गिदे) मा 

प्रमार पत्र 3 
(HLT33115)

िरस्रिगको विपलोमा
(HLT54115)

अधययि यात्राका उर्ाहरर
अिधि र िचनुको बारनेिा र्प जारकारीको लानग – tafensw.edu.au/international िा हनेर्नुहोस्।
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खेल, ्तनदुरूस्ती ्तर्ा विर्ािातमक मसाज

िनेल, त्दुरुसती तर्ा िरोरञ्जरिा हाम्ो योगयतालने िरोरञ्जरातिक तर्ा त्दुरुसती समबन्धी लक्य हाससल गरनु अरूहरूलाई प्रोतसानहत गरनु तपाईंलाई िद्त गरनु। यो 
पनेिािा संलगर निञि सिक्कलने तपाईंलाई यो उद्ोगलने कसरी काि गरनु भरनेर ब्झर िद्त गरनुर् र सबैभ्र्ा पसरलला सिास्य तर्ा आरोगयको ब्झाइ प्रर्ार गरनु र 
निश्भन्न कृयाकलापिा िानरसहरूलाई संलगर गरनु िद्त गरनुर्। तपाईंलने TAFE NSW अधययर गर्ानु हाम्ो दुरुसतै िा िासतनिक संसारको स्नििािा त्रू्त जान्नने 
अिसर हुरनेर जसको अर्नु तपाईंको पनेिा ज्रस्कै चरणिा प्गनेको भए तापनर तपाईं तयो भ्र्ा अधघ बढ्र् हुरनेर।

के यो ्तपाईंका लावग उस्च्त र?

 § कने  तपाईं सनक्रय र बानहरी कृयाकलापिा 
रिाउरने नकससिको हुर्हु्र? 

 § कने  तपाईंसँग राम्ो सञचार सीप र? 

 § कने  तपाईंलाई िानरसहरूसँग काि गर्ानु   
रिाइलो लागर?

प्रर्ाि गररिे कोषनुहरूमा विमिाितुसार समाििे रि:्

 § त्दुरुसती 

 § नरर्ारातिक िसाज    

सम्भावि्त रोजगारीको अिसरहरू

 § त्दुरुसती प्रसिक्क/
व्यसक्तगत प्रसिक्क 

 § नरर्ारातिक िसाज र्नेरानपसट 

 § बानहरी िरोरञ्जरातिक प्रसिक्क /रनेता 

 § िनेल कायनुक्रि व्यिस्ापक 

 § िनेल िा जल कने ्द् व्यिस्ापक 

 § िनेल तर्ा िरोरञ्जरातिक प्रिासकीय 
अधिकृत 

वफटिेसमा  
प्रमार पत्र 3 
(SIS30315)

TAFE NSW ले मलाई सेवाग्राहीमा 
सकारातमक प्रभाव पाि्त मद्दत गरेर सकेसमम 
ज्ािी बन्न मद्दत गरेको छ र मैले चाहेको पि 
प्रापत गिने कुरामा ्यो िै एउटा महत्वपूण्त तत्व 
लथ्यो। 

ADAM, TAFE NSW तनदुरुस्ती द्वद्याथजी तथा प्रमुख प्रलिक्क

िे्तृति ्तर्ा 
प्रमार पत्र 3 
(SIS40215)

अधययि यात्राका उर्ाहरर
अिधि र िचनुको बारनेिा र्प जारकारीको लानग – tafensw.edu.au/international िा हनेर्नुहोस्।
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TAFE NSW अ्तरार्ष्टंय निद्ार्थी नरर्देसिका 2022 | राप्ने बनेला (अगसत 2021) िा सचयाउरने। रयाँ जारकारीको लानग tafensw.edu.au/international िा जार्होस्। 

सहायक सिास्य

सिास्य सयाहारको नतरित्तर र्रिा निकास हुँरै् गरनेको निश्िा प्रतयनेक दर्र अरूलाई िद्त गरनु र सकारातिक प्रभाि रोि्रका लानग तपाईंको इच्ालाई पररषकार 
गर्नुहोस्। TAFE NSW लने तपाईंलाई निश्भन्न नकससिका नकलनरकल, प्रानिधिक तर्ा प्रिासनरक सिास्य सयाहारका सीपहरू यो निनििताय्क्त र बढ्र्ो क्नेत्रको 
पनेिाको लानग प्रर्ार गरनु।

के यो ्तपाईंका लावग उस्च्त र?

 § कने  तपाईंिा नििरणका लानग लगाि र?  

 § कने  तपाईंलाई अरूसँग काि गर्ानु रिाइलो 
लागर?  

 § कने  तपाईंलाई सिास्य तर्ा आरोगयिा 
अश्भरुसच र?  

 § कने  तपाईंसँग राम्ो सञचार सीप र?    

प्रर्ाि गररि ेकोषनुहरूमा विमिाितुसार समािेि रि्:

 § सहायक सिास्य सहयोग

सम्भावि्त रोजगारीको अिसरहरू

 § सहायक सिास्य सहायक/  
र्नेरापी सहायक

प्रयोगिाला विञिाि

तपाईंको िब्सतषक जजञिास् र र नििरणिा ि्सी हु्र भरने TAFE NSW को कोषनु भरनेको प्रयोगिाला 
निञिारको बौजद्धक रूपिा रोचक क्नेत्रिा पनेिा बराउरका लानग राधष्टय रूपिा िा्यता प्रापत चाबी हो। 
प्रयोगिालाको तररका, तथयाङ्कको व्याखया, स्लगत कायनु र प्रनतिनेर्रको काि गरदे सीप र अद्ािधिक 
ञिारसनहत अधययर प्रा गर्नुहोस्। TAFE NSW लने आकषनुक प्रानिधिक िा निश्नेषकको भूधिकािा 
तपाईंलाई पयार्ोलोजी, िाद् तर्ा रसायर परीक्ण लगायतका उद्ोगिा जोनिर िद्त गरनु। 

आम्ानीको 
संभावना

प्रद्त हपता AUD $1,500 
द्वज्ािका प्राद्वमधकहरूले 
औसतमा आज्ति गछ्ति्।^

के यो ्तपाईंका लावग उस्च्त र?

 § कने  तपाईंको रुसच निञिारिा र? 

 § कने  तपाईंलाई व्यिहाररक काि गर्ानु रिाइलो 
लागर?

 § कने  तपाईंलाई नििरणप्रनत लगाि र?

 § कने  तपाईंलाई सिूहिा काि गरदे रुसच र?

 § कने  तपाईं धिनहरनेती हुर्हु्र?

प्रर्ाि गररिे कोषनुहरूमा विमिाितुसार समािेि रि:्

 § प्रयोगिाला निधि

 § प्रयोगिाला प्रनिधि

सम्भावि्त रोजगारीको अिसरहरू

 § प्रयोगिाला सहायक

 § प्रनिधि सहायक

 § स्ल सहायक

 § प्रयोगिाला प्रानिधिक

 § प्रनिधि अधिकृत (पयार्ोलोजी) 

 § प्रयोगिाला स्परीिनेक्क

 § प्रनिधि अधिकृत (रसायर) 

 § प्रनिधि अधिकृत (िाद्)

^ शोत: जब आउटल्क, ANZCO ID 3114
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सहा्यक स्वास््य

कोर्त ्योग्यता अवमध िुलक भिा्त क्याम्पस

सहा्यक स्वास््य सह्योगी (पोरण तथा डा्यटेदटकस)
कोषनु कोि:43015 | श्रिकोस (CRICOS) कोि:093216C | राधष्टय कोि:HLT43015

प्रिाण पत्र 4 0.5 िषनु $10,450 फने रि्िरी, 
ज्लाई

Ultimo

िनत अध्य्यि

कोर्त ्योग्यता अवमध िुलक भिा्त क्याम्पस

िनत सह्योग
कोषनु कोि:R16144 | श्रिकोस (CRICOS) कोि:092353B | राधष्टय कोि:HLT45015*

प्रिाण पत्र 4 1 िषनु $12,410 फने रि्िरी, 
ज्लाई

Kingswood
Randwick

िनत प्रद्वमध
कोषनु कोि:HLT55118 | श्रिकोस (CRICOS) कोि:0101056 | राधष्टय कोि:HLT55118

निपलोिा 2 िषनु $41,330 फने रि्िरी, 
ज्लाई

Randwick

प्र्योगिाला द्वज्ाि

कोर्त ्योग्यता अवमध िुलक भिा्त क्याम्पस

प्र्योगिाला द्वमध
कोषनु कोि:MSL40118 | श्रिकोस (CRICOS) कोि:098114B | राधष्टय कोि:MSL40118

प्रिाण पत्र 4 0.5 िषनु $15,340 फने रि्िरी, 
ज्लाई

Ultimo

प्र्योगिाला द्वमध
कोषनु कोि:MSL40118LT | श्रिकोस (CRICOS) कोि:098114B | राधष्टय कोि:MSL40118

प्रिाण पत्र 4 1 िषनु $15,340 फने रि्िरी, 
ज्लाई

Granville

प्र्योगिाला प्रद्वमध (रसा्यििास्त्र) 
कोषनु कोि:MSL50118CH | श्रिकोस (CRICOS) कोि:098106B | राधष्टय कोि:MSL50118

निपलोिा 1 िषनु $26,080 फने रि्िरी, 
ज्लाई

Granville

प्र्योगिाला प्रद्वमध (खाद्य) 
कोषनु कोि:MSL50118FD | श्रिकोस (CRICOS) कोि:098106B | राधष्टय कोि:MSL50118

निपलोिा 1 िषनु $26,080 फने रि्िरी, 
ज्लाई

Ultimo

प्र्योगिाला प्रद्वमध (प्याथोलोजी)
कोषनु कोि:MSL50118PA | श्रिकोस (CRICOS) कोि:098106B | राधष्टय कोि:MSL50118

निपलोिा 1 िषनु $26,080
फने रि्िरी Granville

फने रि्िरी, 
ज्लाई

Ultimo

मसाज थेरापी

कोर्त ्योग्यता अवमध िुलक भिा्त क्याम्पस

द्ििािातमक मसाज 
कोषनु कोि:RS18277 | श्रिकोस (CRICOS) कोि:093208C | राधष्टय कोि:HLT52015

निपलोिा 1.5 िषनु $17,000

फने रि्िरी
Kingscliff
Port Macquarie

फने रि्िरी, 
ज्लाई

Meadowbank
Randwick

िरसिंग

कोर्त ्योग्यता अवमध िुलक भिा्त क्याम्पस

स्वास््य सेवा सह्योग 
(सघि स््याहारको िरसिंग का्य्तमा सह्योग गिने)
कोषनु कोि:HLT33115 | श्रिकोस (CRICOS) कोि:094262M | राधष्टय कोि:HLT33115

प्रिाण पत्र 3 0.5 िषनु $10,190
फने रि्िरी Castle Hill

फने रि्िरी, 
ज्लाई

Kingswood
Ultimo

िरसिंग
कोषनु कोि:HLT54115 | श्रिकोस (CRICOS) कोि:094261A | राधष्टय कोि:HLT54115*

निपलोिा 1.5 िषनु $24,130

अनप्रल, िने, 
अकटोबर Wetherill Park

अनप्रल, 
सनेपटनेमबर Castle Hill

फने रि्िरी, 
ज्लाई

Kingswood
Newcastle  
(Tighes Hill)
Randwick
St George (Kogarah)
Ultimo

खेल तथा तनदुरुस्ती

कोर्त ्योग्यता अवमध िुलक भिा्त क्याम्पस

तनदुरुस्ती
कोषनु कोि:R12410 | श्रिकोस (CRICOS) कोि:092403G | राधष्टय कोि:SIS30315

प्रिाण पत्र 3 0.5 िषनु $7,660 फने रि्िरी, 
ज्लाई

Meadowbank
Northern Beaches
Randwick

तनदुरुस्ती
कोषनु कोि:R19648 | श्रिकोस (CRICOS) कोि:092404G | राधष्टय कोि:SIS40215

प्रिाण पत्र 4 0.5 िषनु $10,690 फने रि्िरी, 
ज्लाई

Meadowbank
Northern Beaches
Randwick

यो कोषनुिा काििा पर्स्ापरा हु्र। पृष्ठ 5 िा हनेर्नुहोस्।

* यो योगयता सबैभ्र्ा अगानि र। अझै पनर यो कोषनुिा तपाईंलने भरानु गरनु सकर् हुरनेर र उपलधि भएपसर तपाईंलाई अकदो भसनुरिा जार आिशयक हुँर्ा तपाईंलाई सम्पकनु  गरररनेर।  
र्प जारकारीको र आफरो स्ारिा उपलधि कोषनुहरूका लानग जान्नका लानग कृपया TAFE NSW को िनेबसाइट tafensw.edu.au/international िा जार्होस्।
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^ शोत: AISC, रोजगारी संश्क्पत सचत्र, ICT उद्ोग
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सू्चिा ्तर्ा 
सञ्चार प्रविसध

बढ््ो उद्ोग

2023 समममा हाल 100,000 
ले बढ्िे अिुमाि सद्हत 
अस्टे्लल्यामा िक् ICT 
द्विेरज्हरूको अभाव भइरहेको 
छ।^

सधैँ विकास भइरहेको सू्चिा ्तर्ा सञ्चार प्रविसध (ICT) उद्ोग गव्तिील, प्रगव्तिील र रो्चक भइरहेको र। र्क् ICT पेिाकमथीको उच्च मागको 
काररले प्रविसध सहयोग र श्ृजििील समाधािको आिशयक्ताले ििीि खोज ्तर्ा िृशधिको बाटो ्तय गरेको र। 

TAFE NSW भरनेको ICT क्नेत्रको अग्णी तासलि प्रर्ायक हो। निनिि उद्ोगहरूबाट हालको र निकाससत प्रनिधिसँग िनेल िारने नििनेषञिता भएका श्भन्न रोजगारीको 
बाटाहरूबाट, कलाउििा आिाररत प्रनिधि, िोबाइल र ठूला तथयाङ्क निश्नेषणर्नेखि सािाजजक प्रनिधिबाट रोजर्होस्। प्रनिधि सहयोगी भूधिका, प्रणाली र 
सफटिनेयर बराउरने, साइबर स्रक्ा िा िनेल तर्ा िनेबसाइट बराउरनेिा रुसच हुरने भए तापनर हाम्ो निजजटल तर्ा IT निद्ार्थीहरूलने कायनुस्लिा उच्च रूपिा िाग 
गररएको सीपसनहत अधययर प्रा गरनुर्।

्ततकाल शिक्ा
उच्च प्रद्वमध कम््युटर प्र्योगिालाहरूले हाड्तवे्यर परीक्ण, िेटवरकिंगका काम र भाइरस अिुसन्धाि र हटाउिका लाद्ग बाद्हर काम 
पठाउिे गछ्ति्। 

^ शोत: AISC, रोजगारी संश्क्पत सचत्र, ICT उद्ोग
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सू्चिा प्रविसध िेटिरक्रिगमा 
प्रमार पत्र 4 
(ICT40418)

सू्चिा प्रविसधको विपलोमा 
(HE20526)

सू्चिा प्रविसध   
सिा्तक 

(िेटिकनु  सतुरक्ा) 
(HE20524)

िेटिरक्रिग

सूचरा प्रनिधि रनेटिरकंगिा भौनतक रूपिा िा भच्नुअल रूपिा िा दुबै नकससिलने क्रै संस्ाश्भत्र निश्भन्न य्त्र तर्ा उपकरणहरूलाई जोि्रने काि परनु। संसार 
बढ्र्ो रूपिा जोनिए सँगै रनेटिरकंगको भूधिका कम्परीहरूलने व्यापार कसरी गरनुर् भन्नने क्रािा अझ िहत्िपूणनु हुरनेर। TAFE NSW को रनेटिरकंग कोषनुिा 
तपाईंलने भरानु गरनेपसर तपाईंलने रनेटिकनु लाई प्रभािकारी रूपिा व्यिस्ापर गरनु, निश्भन्न नकससिका भच्नुअल िनेससर जिार गरनु र दर्गो आई टटी अभयासको सबल 
ब्झाइ निकास गरनु चानहरने ञिार र सीप ससकर्हुरनेर।

के यो ्तपाईंका लावग उस्च्त र?

 § कने  तपाईंलाई उच्च प्रनिधि य्त्र तर्ा 
उपकरणसँग काि गरनु रिाइलो लागर?

 § कने  तपाईंलाई संय्क्त रूपिा सिसया 
सिािार गरनु रिाइलो लागर?

 § कने  तपाईंसँग राम्ो सञचार सीप र?

 § कने  तपाईं पररितनुरिील प्रार्धिकता तर्ा 
सिय सीिा व्यिस्ापर गरनु सकर्हु्र? 

प्रर्ाि गररि ेकोषनुहरूमा विमिाितुसार समाििे रि:्

 § सूचरा, निजजटल धिनिया   
र प्रनिधि

 § आई टटी रनेटिरकंग

 § सूचरा प्रनिधि   

सम्भावि्त रोजगारीको अिसरहरू

 § रनेटिकनु  सहयोगी प्रानिधिक

 § सससटि प्रिासक

 § कम्य्टर प्रानिधिक

 § सहयोग िनेसक नििनेषञि 

अधययि यात्राका उर्ाहरर
अिधि र िचनुको बारनेिा र्प जारकारीको लानग – tafensw.edu.au/international िा हनेर्नुहोस्।
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प्रोग्ामम्रिगमा प्रमार पत्र 4 
(ICT40518)

सफटिेयर 
विभलपमेनटको 

विपलोमा 
(ICT50718)

सू्चिा प्राविसधक को 
सिा्तक 

(्तथयाङ्क इननजवियरर्रिग) 
(HE20525)

प्रोग्ामम्रिग ्तर्ा सफटिेयर विभलपमेनट

प्रोग्ामिंग िनेरै नकससिका भूधिकाको लानग िहत्िपूणनु सीप हो भरनेर सिीकार गररएको र र यो आई टटी पनेिािा लागर चाहरनेहरूका लानग िहत्िपूणनु सीप हो। िनेरै 
उद्ोगिा सिचासलत कायनुतफनु  गइरहँर्ा कोि गरदे क्ितालने सबै निजजटल प्रनिधििा आिाररत भूधिकािा तपाईंको रोजगारीको सम्ािरा बढाउँर। प्रोग्ामिंग र 
सफटिनेयर निभलपिने्टको क्नेत्रलने तपाईंलाई औसतभ्र्ा िासर्को आमर्ारी आजनुर गरदे अिसर प्रर्ार गरनु सकर। TAFE NSW को प्रोग्ामिंग कोषनुबाट ससकने को 
सीप र ञिारलने तपाईंलने िागिा रहनेको पनेिाप्रनत कर्ि चालरने िागनु शृजरा गरनु सकर्हुरनेर।

के यो ्तपाईंका लावग उस्च्त र?

 § कने  तपाईंको नििरण प्रनत राम्ो   
झ्काि र? 

 § कने  तपाईं सिायोजर गरदे र लचकर्ार 
हुर्हु्र? 

 § कने  तपाईं सूचरा राखरने हुर्हु्र? 

 § सिसया सिािार गरनु तपाईंको रुसच र? 

 § रयाँ क्रा ससकर यहाँ प्रोतसानहत   
हुर्हु्र?

प्रर्ाि गररि ेकोषनुहरूमा विमिाितुसार समाििे रि्:

 § सूचरा, निजजटल धिनिया   
र प्रनिधि

 § प्रोग्ामिंग

 § सफटिनेयर िनेभलपिने्ट

 § सूचरा प्रनिधि  

सम्भावि्त रोजगारीको अिसरहरू

 § एप िनेभलपर

 § कम्य्टर प्रोग्ािर

 § फ्र्ट इन् िनेभलपर

 § पूणनु सट्ाक िनेभलपर

अधययि यात्राका उर्ाहरर
अिधि र िचनुको बारनेिा र्प जारकारीको लानग – tafensw.edu.au/international िा हनेर्नुहोस्।
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TAFE NSW अ्तरार्ष्टंय निद्ार्थी नरर्देसिका 2022 | राप्ने बनेला (अगसत 2021) िा सचयाउरने। रयाँ जारकारीको लानग tafensw.edu.au/international िा जार्होस्। 

िेबसाइट विजाइि ्तर्ा विकास

िनेब निजाइर तर्ा निकासको पनेिालने तपाईंलाई आफरो प्रनिधि निकास सीपलाई शृजरिील क्ितासँग धिलाउरने, प्रभािकारी र िानरसलाई िनेरै सिय 
आफूसँग राखरने िनेबसाइट योजरा गरदे र बराउरने अिसर दर््र। यो क्नेत्रिा नर: पूणनु अधययर सकाएका निद्ार्थीहरूलने निश्भन्न संस्ािा निनिि नकससिका 
व्यिसायिा रोजगारी पाउर सकरर्। अरलाइर िनपंग र हरनेक व्यापार र संस्ालाई अरलाइर उपनस्नतको आिशयकता परदे भएकोलने यो क्नेत्रको सीपको 
िनेरै िाग र।

के यो ्तपाईंका लावग उस्च्त र?

 § कने  तपाईं सिसया सिािारिा राम्ो 
हुर्हु्र? 

 § निश्भन्न नकससिका िानरसहरूसँग यहाँ 
प्रभािकारी नकससिलने काि गरनु 
सकर्हु्र? 

 § फरक नकससिका क्नेत्र पनहचार गरनु र 
रयाँ तररका प्रयोग गरनु रुचाउर् हु्र? 

 § कने  तपाईंसँग राम्ो सांगठनरक सीप र?

प्रर्ाि गररि ेकोषनुहरूमा विमिाितुसार समाििे रि:्

 § सूचरा, निजजटल धिनिया   
र प्रनिधि

 § िनेबिा आिाररत प्रनिधिहरू

 § िनेबसाइट निकास   

सम्भावि्त रोजगारीको अिसरहरू

 § IT सहयोग अधिकृत

 § िनेब िनेभलपर

 § िनेबसाइट निजाइरर

सफटिेयर 
िेबसाइट विकास 

(ICT50615)

िेबमा आधारर्त प्रविसधमा 
प्रमार पत्र 4 
(ICT40315)

अधययि यात्राका उर्ाहरर
अिधि र िचनुको बारनेिा र्प जारकारीको लानग – tafensw.edu.au/international िा हनेर्नुहोस्।
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सूचिा तथा सञचार प्रद्वमध

कोर्त ्योग्यता अवमध िुलक भिा्त क्याम्पस

डाटाबेस द्डजाइि तथा द्वकास
कोषनु कोि:R10334 | श्रिकोस (CRICOS) कोि:086666B | राधष्टय कोि:ICT50515*

निपलोिा 0.5 िषनु $10,600 ज्लाई St George 
(Kogarah)

द्डद्जटल तथा अनतरद्क्र्यातमक खेल (प्रोग्राममिंग)
कोषनु कोि:RS10324 | श्रिकोस (CRICOS) कोि:091900K | राधष्टय कोि:ICT40915*

प्रिाण पत्र 4 0.5 िषनु $8,430 फने रि्िरी, 
ज्लाई St Leonards

द्डद्जटल तथा अनतरद्क्र्यातमक खेल (प्रोग्राममिंग)
कोषनु कोि:R10328 | श्रिकोस (CRICOS) कोि:086624A | राधष्टय कोि:ICT50215*

निपलोिा 0.5 िषनु $9,750 फने रि्िरी, 
ज्लाई St Leonards

सूचिा द्डद्जटल ममद्ड्या र प्रद्वमध
कोषनु कोि:ICT30118 | श्रिकोस (CRICOS) कोि:099733M | राधष्टय कोि:ICT30118*

प्रिाण पत्र 3 0.5 िषनु $8,670 फने रि्िरी, 
ज्लाई

Blacktown 
Meadowbank

सूचिा प्रद्वमध
कोषनु कोि:HE20526 | श्रिकोस (CRICOS) कोि:095516G | राधष्टय कोि:NOCODE

निपलोिा 1 िषनु $23,600 फने रि्िरी Meadowbank

सूचिा प्रद्वमध (तथ्याङ्क इकनजद्ि्यररिंग) 
कोषनु कोि:HE20529 | श्रिकोस (CRICOS) कोि:095515J | राधष्टय कोि:NOCODE

सरातक निग्ी 3 िषनु $60,960 फने रि्िरी Meadowbank

सूचिा प्रद्वमध (िेटवक्त  सुरक्ा) 
कोषनु कोि:20524 | श्रिकोस (CRICOS) कोि:075370J | राधष्टय कोि:NOCODE

सरातक निग्ी 3 िषनु $60,960 फने रि्िरी, 
ज्लाई

Liverpool
Meadowbank

सूचिा प्रद्वमध िेटवरकिंग
कोषनु कोि:ICT40418 | श्रिकोस (CRICOS) कोि:099851E | राधष्टय कोि:ICT40418*

प्रिाण पत्र 4 0.5 िषनु $11,330 फने रि्िरी, 
ज्लाई

Blacktown
Meadowbank
St Leonards

सूचिा प्रद्वमध िेटवरकिंग
कोषनु कोि:ICT40418IT | श्रिकोस (CRICOS) कोि:099851E | राधष्टय कोि:ICT40418*

प्रिाण पत्र 4 1 िषनु $11,330 फने रि्िरी, 
ज्लाई

Ultimo

सूचिा प्रद्वमध िेटवरकिंग
कोषनु कोि:ICT50418 | श्रिकोस (CRICOS) कोि:099921G | राधष्टय कोि:ICT50418*

निपलोिा 0.5 िषनु $13,750 फने रि्िरी, 
ज्लाई

Blacktown
Meadowbank
St Leonards
Ultimo

िेटवक्त  सुरक्ा
कोषनु कोि:R10341 | श्रिकोस (CRICOS) कोि:086736D | राधष्टय कोि:ICT60215*

िासर्ललो निपलोिा 0.5 िषनु $9,570

फने रि्िरी Lidcombe

फने रि्िरी, 
ज्लाई

Meadowbank
Ultimo

प्रोग्राममिंग
कोषनु कोि:ICT40518 | श्रिकोस (CRICOS) कोि:099845C | राधष्टय कोि:ICT40518*

प्रिाण पत्र 4 0.5 िषनु $10,400 फने रि्िरी, 
ज्लाई

Petersham

सफटवे्यर डेभलपमेनट
कोषनु कोि:ICT50718 | श्रिकोस (CRICOS) कोि:099762F | राधष्टय कोि:ICT50718*

निपलोिा 0.5 िषनु $10,350 फने रि्िरी, 
ज्लाई

Petersham

वेबमा आधाररत प्रद्वमध
कोषनु कोि:RS10315 | श्रिकोस (CRICOS) कोि:089578M | राधष्टय कोि:ICT40315*

प्रिाण पत्र 4 0.5 िषनु $9,370 फने रि्िरी, 
ज्लाई

Ultimo

वेबसाइट द्वकास
कोषनु कोि:RP10335 | श्रिकोस (CRICOS) कोि:086672D | राधष्टय कोि:ICT50615*

निपलोिा 0.5 िषनु $13,390 फने रि्िरी, 
ज्लाई

Ultimo

* यो योगयता सबैभ्र्ा अगानि र। अझै पनर यो कोषनुिा तपाईंलने भरानु गरनु सकर् हुरनेर र उपलधि भएपसर तपाईंलाई अकदो भसनुरिा जार आिशयक हुँर्ा तपाईंलाई सम्पकनु  गरररनेर।  
र्प जारकारीको र आफरो स्ारिा उपलधि कोषनुहरूका लानग जान्नका लानग कृपया TAFE NSW को िनेबसाइट tafensw.edu.au/international िा जार्होस्।
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TAFE NSW अ्तरार्ष्टंय निद्ार्थी नरर्देसिका 2022 | राप्ने बनेला (अगसत 2021) िा सचयाउरने। रयाँ जारकारीको लानग tafensw.edu.au/international िा जार्होस्। 

Alice, माररटाइम संचालि

म पद्हला द्वश्वद्वद्याल्यमा लथए ँतर 
पलछ सिने द्िण्त्य ललए।ँ  
TAFE NSW को प्रद्वमध रोचक छ र 
तपाईंको कोर्त तुरूनत उपलब्ध छ।

माररटाइम

रोजगारीको  
अवसरहरू

7,700 जिा मालसकहरू मररि 
्याता्यातमा पेिाकमजीका रूपमा 
रोजगारीमा अस्टे्लल्यामा छि्।^

जहाजको अग् भागमा आफू उशभएको िा समतुनद्रमा ्चलिे यनत्रको इननजि कक्मा आफू भएको कलपिा गितुनुहुनर भिे माररटाइम पेिाको 
लावग लागितुहोस्। योगय पेिाकमथीहरूको माग र र विविध कायनु िा्तािररमा पेिाको विकास गिदे ठूलो क्ेत्र र। िेकमा सहयोग गिदेरे्खख 
मररि इननजवियरसमम अन्तरानुवष्टय काम र यात्राको अितुभिको सम्भाििासवह्त सबै गव्तिील र रो्चक पेिाको विकलप रि्। 

TAFE NSW िाररटाइि कोषनुहरू तपाईंलाई रोजगारी स्रु गर्ानु िद्त गरनु सकरने उद्ोगिा अर्भि तर्ा समबन्ध भएका पनेिाकिथीहरूलने प्रर्ार गरनुर्। 
तपाईंको तासलि प्रतयक् र उद्ोगका अग्णी पनेिाकिथीसँग निकास गररएको हुरनेर जसिा तपाईंलाई िररर निजजटल ससि्लनेटर भएको अ्तरनक्रयातिक 
ससकाइ िातािरणिा व्यिहाररक सीप ससकाइरनेर। िाररटाइि व्यिसाय भरनेको िासतििा अ्तरानुधष्टय हो र निश्व्यापी व्यापार र व्यिस्ापरिा यसलने ठूलो 
भूधिका िनेलर। यसका सम्ानित रोजगारर्ाताहरूिा ससनपंगलाइर, पोटनु र टर्िंरल, ससनपंग उतपार्क, सािार बोकरने कम्परीहरू परनुर्।

भव्य सतुविधा
लसमुलेट गररएको का्य्तर्ल र काम गिने र्लको भ्रमण ्यनत्रमा गरेर आफिो सीपलाई अनतरद्क्र्यातमक लसकाइ वातावरणमा 
प्र्योग गिु्तहोस्।

^ शोत: जब आउटल्क, ANZCO ID 2312
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माररटाइम

िाररटाइि उद्ोगलने संसारभरर यात्रा गरदे अिसर प्रर्ार गरदे िनेक र इन्जनरयररंगिा तपाईंलाई रोचक रोजगारीको निकलप प्रर्ार गरनु।  
अबको आठ िषनुिा रोजगारीको संखया र्ोबबरहुरने अर्िार गररएका ससि्री हािनुर, बोटारी बने, ्य्कयासटल, पोटनु कने मबला, NSW उत्तरी नकरारा र गोल्ड कोसट लगायत 
पूिथी सि््द् भरनेको िाररटाइि संचालरका लानग िासर् आउँरै् गरनेका कने ्द्हरू हुर। तपाईंलाई जहाँबाट काि गरनु िर लागने तापनर आफरो िाररटाइि पनेिा स्रु गरनुको 
लानग TAFE NSW िा िनेरै अधययरका निकलपहरू रर्।

के यो ्तपाईंका लावग उस्च्त र?

 § कने  तपाईंलाई पारीिा काि गरनु र ि्ङ्गािा 
काि गरनु िर परनु?

 § कने  तपाईं व्यािहाररक तर्ा प्रानिधिक 
हुर्हु्र?

 § कने  तपाईं स्रक्ाप्रनत सचनेत हुर्हु्र?

 § कने  तपाईंसँग स्त्लर र संयोजरको राम्ो 
क्िता र?

 § कने  तपाईं िहासागर र पारीको िागनु िर 
पराउर् हु्र?

 § बानहर काि गरनु िर परनु?

प्रर्ाि गररि ेकोषनुहरूमा विमिाितुसार समाििे रि्:

 § िाररटाइि संचालर   
(िररर इन्जनरयररंग कलास 1) 

 § िाररटाइि संचालर (िाचनकपर िनेक) 

सम्भावि्त रोजगारीको अिसरहरू

 § िनेक िाचनकपर  

 § इन्जनरयर कलास 1 

मररि इकनजद्ि्यररिंग

कोर्त ्योग्यता अवमध िुलक भिा्त क्याम्पस

माररटाइम संचालि (मररि इकनजद्ि्यर कलास 1) 
कोषनु कोि:R20824 | श्रिकोस (CRICOS) कोि:086370G | राधष्टय कोि:MAR60215*

िासर्ललो निपलोिा 1 िषनु $15,520 फने रि्िरी, 
ज्लाई

Newcastle  
(Tighes Hill)

माररटाइम संचालि

कोर्त ्योग्यता अवमध िुलक भिा्त क्याम्पस

माररटाइम संचालि (वाचद्कपर डेक)
कोषनु कोि:R20819 | श्रिकोस (CRICOS) कोि:088805B | राधष्टय कोि:MAR50320*

निपलोिा 1 िषनु $20,260 फने रि्िरी
Newcastle  
(Tighes Hill)

उद्ोग बानहरको आिशयकता: जलयात्रा ऐर 2012 अ्तगनुत िारररा आर्नेि 70-73 (2014) िा यी योगयतािा चानहरने कने ही असट्नेसलयर िाररटाइि स्रक्ा नरकाय (AMSA) लने उललनेि गरनेका आिशयकताहरू रर्। प्रिाणीकरण चाहरने व्यसक्तलने AMSA का 
आिशयकताहरू www.amsa.gov.au िा हनेर्नुहोला।

* यो योगयता सबैभ्र्ा अगानि र। अझै पनर यो कोषनुिा तपाईंलने भरानु गरनु सकर् हुरनेर र उपलधि भएपसर तपाईंलाई अकदो भसनुरिा जार आिशयक हुँर्ा तपाईंलाई सम्पकनु  गरररनेर।  
र्प जारकारीको र आफरो स्ारिा उपलधि कोषनुहरूका लानग जान्नका लानग कृपया TAFE NSW को िनेबसाइट tafensw.edu.au/international िा जार्होस्।
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पयनुटि, सतकार   
्तर्ा कायनुक्रम

रोजगारीको  
अवसरहरू

850,000 भनिा बढी 
कम्तचारीहरूलाई रोजगारी दििंिै र 
अस्टे्लल्याको रोजगारीको 6.5% 
पुगिै।^

सीप, अितुभि र TAFE NSW को योगय्ताको सही सयमश्रले ्तपाईंको पयनुटि, सतकार र कायनुक्रमको पेिाले ्तपाईंलाई संसारमा जहाँ पवि 
रोजगारी ढर्ि सकर। मीठो पररकार बिाउिेरे्खख उतकृटि कायनुक्रम व्यिस्थापि गिदे िा जीििभरर सम्झिे वकससमको वबर्ा मिाउिे 
्चाँजोपाँजो यमलाउिेसमम यो उद्ोगको पेिाले ्तपाईंलाई आफिो श्ृजििील, सांगठविक र माविसहरूसँग जोविएका सीप प्रयोग गिदे 
अिसर ढर्िेर। विश्वव्यापी रोजगारीको ्तपाईंको यात्रा यहाँ सतुरु हुनर।

TAFE NSW को पयनुटर, सतकार र कायनुक्रिको कोषनुलाई तपाईंलने उद्ोगसँग धिलाउँर्ा तपाईंलने रोजरने ज्रस्कै सनेिा व्यिसायिा तपाईंलाई सफल हुर चानहरने 
सीप र आतिनिश्ास प्रापत हुरनेर। TAFE NSW योगयतालने तपाईं आजको कायनुस्लको लानग र भोसलको आिशयकता पूरतंको लानग र्क् हुर्हु्र भरनेर िात्र 
रोजगारर्ातालाई र्नेिाउँरै्र, यसलने त निश्व्यापी रोजगारीको ढोका िोलरका लानग तपाईंलाई व्यिहाररक तर्ा रिीर सीप पनर प्रर्ार गरनु।

विश्वव्यापी अिसरहरू
हाम्ा धेरै अध्य्यि पुरा गिने द्वद्याथजीले जस्तै तपाईं पद्ि आफिो ्योग्यतालाई अग्रणी संर्ामा रोचक जाद्गरका लाद्ग द्वश्व 
भ्रमण गि्त प्र्योग गिु्तहोस्। तपाईंको कोर्तसँग जोडीको अध्य्यि भ्रमणको द्वकलप पद्ि हुिसकछ।

^ शोत: राधष्टय उद्ोग निश्नेषण - AISC
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भानछे हुिु भिेको खािा पकाउि 
लसकिु हो। TAFE NSW ले मलाई 
राम्ोसँग पकाउि लसका्यो। भुट्िा, 
बेक गिा्त, पोच गिा्त वा पेन्स्ट् र मासु 
काट्िा ्यसले लसकाएका आधारभूत 
कुराहरू मैले कद्हल्यै द्बस्तिे छैि।

Matt Moran, सेर (भानछे), रेस्टुराटेर,   
दटभी प्रस्तोता र लेखक 

व्यापाररक कतु करी ्तर्ा पाढटसरी 

राधष्टय रूपिा िा्यता प्रापत योगयता प्रर्ार गरदे TAFE NSW भरनेको NSW िा सबैभ्र्ा ठूलो क्करी, बनेनकंग र पादटसरी तासलि प्रर्ायक हो। भव्य व्यािसाधयक 
भा्रािा यी कोषनुहरू प्रर्ार गरर्रर् र यो पनेिाप्रनत लगाि राखरने पाककलािा प्रसिश्क्त सिक्कहरूबाट यी कोषनुहरू दर्इ्रर्। पासतालाई कसरी िोि्रनेर्नेखि 
सतकार संचालरिा र्क्ता प्रापत गरदेसमि तपाईंलने तपाईं आफैँ िा फरक हुर्हु्र भरनेर स्नरश्चित गरदे स्नरश्चित गरदे िनेरै सीपहरू ससकर्हुरनेर।

के यो ्तपाईंका लावग उस्च्त र?

 § िारा, बनेनकंग र पकाउरने क्रािा   
तपाईंलाई रिाइलो लागर? 

 § कने  तपाईं र्बाबिा काि गरनु सकर्हु्र? 

 § कने  तपाईंसँग राम्ो सञचार सीप र? 

 § कने  तपाईं आफूलाई संगदठत तर्ा िैयनुिार 
ठान्न्हु्र? 

 § कने  तपाईं सिूहको सर्सयको रूपिा   
काि गरनु रुचाउर् हु्र? 

 § कने  तपाईं शृजरिील हुर्हु्र?

प्रर्ाि गररि ेकोषनुहरूमा विमिाितुसार समाििे रि:्

 § व्यािसाधयक क्करी

 § पादटसरी 

सम्भावि्त रोजगारीको अिसरहरू

 § सनेफ

 § सनेफ िने पाटटी

 § कायनुकारी सनेफ

 § सोउस सनेफ

 § काटरर 

 § काटररंग स्परीिनेक्क 

 § काटररंग सहायक 

 § कयाफने  व्यिस्ापक 

 § भा्सने

व्यािसाययक कतु करीमा 
प्रमार पत्र 4 
(SIT40516) 

सतकार व्यिस्थापिको 
विपलोमा 

(SIT50416C)

सतकार व्यिस्थापिको 
मासर्ललो विपलोमा

(SIT60316C)

अधययि यात्राका उर्ाहरर
अिधि र िचनुको बारनेिा र्प जारकारीको लानग – tafensw.edu.au/international िा हनेर्नुहोस्।
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कायनुक्रम व्यिस्थापि

TAFE NSW को कोषनु गरनेर कायनुक्रि व्यिस्ापरको रोचक तर्ा निनिितापूिनुक दुनरयाँिा आफरो पनेिा स्रु गर्नुहोस्। उद्ोगका निञिहरूलने पढाउरने यसिा 
तपाईंलने अनिसिरणीय व्यापाररक कायनुक्रि, प्रर्िनुरी, लाइभ प्रसत्नत र साि्र्ाधयक, िनेल र नरजी कायनुक्रि योजरा गरनु, संगदठत गरनु र प्रसत्त गरनु 
ससकर्हुरनेर। यो निश्व्यापी उद्ोगिा उतकृष्टता हाससल गरनु सीप र ञिारसनहत अधययर प्रा गर्नुहोस्।

के यो ्तपाईंका लावग उस्च्त र?

 § कने  तपाईंसँग उतकृष्ट सांगठनरक सीपहरू 
रर्?

 § कने  तपाईं राम्ोसँग सञचार गर्नुहु्र?

 § कने  तपाईंसँग राम्ो   
समझौता सीप रर्?

 § कने  तपाईंिा नििरणका लानग लगाि र?

 § कने  तपाईं चापिा रहनेर काि गरनु   
सक्ि हुर्हु्र?

प्रर्ाि गररि ेकोषनुहरूमा विमिाितुसार समािेि रि्:

 § कायनुक्रि व्यिस्ापर

सम्भावि्त रोजगारीको अिसरहरू

 § कायनुक्रि व्यिस्ापक

 § ठाउँ व्यिस्ापक

 § कायनु व्यिस्ापक

 § गोष्ठी संयोजक

 § िनेल कायनुक्रि संयोजक

 § गोष्ठी तर्ा   
कायनुक्रि सहायक

कायनुक्रम व्यिस्थापिको 
विपलोमा

(SIT60216)

सफटिेयर 
कायनुक्रम व्यिस्थापि

 (SIT50316)

अधययि यात्राका उर्ाहरर
अिधि र िचनुको बारनेिा र्प जारकारीको लानग – tafensw.edu.au/international िा हनेर्नुहोस्।
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सतकार

उच्चति सनेिाग्ाही सनेिा र अर्भि प्रर्ार गरदे लक्य भएको यो द्रुत गनतिा अगानि बदढरहनेको र जीि्त उद्ोग भरनेको संसारभरर सबैभ्र्ा निनििताय्क्त र ठूलो 
रोजगारर्ातािधय एक हो। TAFE NSW सँग िनेरै कोषनुहरू रर् जसलने तपाईंको पनेिालाई होटल व्यिस्ापर गरनु चाहनेिा, आफरै कयाफने  स्रु गरनु चाहनेिा िा 
बारिा काि गरनु चाहनेिा बढाउरनेर।

सतकार कोषनुलने निद्ार्थीलाई व्यािसाधयक पररिनेििा आफरो िारा, पनेय प्रनतको लगाब अगानि बढाउरने र आफरो निञितालाई कसरी प्रयोग गरदे भन्नने अिसर 
प्रर्ार गरनु। क्रै संस्ाश्भत्र सनेिाग्ाही सनेिा प्रा गरनुको लानग तपाईंलाई चानहरने यो क्नेत्रिा कोषनुहरू तपाईंलाई व्यिहाररक सीप र पृष्ठभूधिको ञिार प्रर्ार गरनु।

के यो ्तपाईंका लावग उस्च्त र?

 § कने  तपाईं सिूहको सर्सयको रूपिा   
काि गर्नुहु्र?

 § कने  तपाईंलाई सनेिाग्ाही कने ज्द्त 
िातािरणिा काि गरनु रुसच र?

 § कने  तपाईंलने संसारभरर काि गरनु सकरने काि 
चाहर् हु्र?

 § कने  तपाईं उद्ोगिा रूपा्तरण हुरने   
सीप ससकर चाहर् हु्र?

प्रर्ाि गररिे कोषनुहरूमा विमिाितुसार समाििे रि:्

 § सतकार

 § सतकार व्यिस्ापर

सम्भावि्त रोजगारीको अिसरहरू

 § सतकार नित्त

 § सनेिाग्ाही सनेिा व्यिस्ापर

 § बार, सनेिा तर्ा िाद् व्यिस्ापर

 § बररसटा

पाढटसरीमा  
प्रमार पत्र 4 
(SIT40716)

सतकार व्यिस्थापि 
को विपलोमा 
(SIT50416)

सतकार व्यिस्थापि 
को मासर्ललो 

विपलोमा 
(SIT60316)

अधययि यात्राका उर्ाहरर
अिधि र िचनुको बारनेिा र्प जारकारीको लानग – tafensw.edu.au/international िा हनेर्नुहोस्।
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TAFE NSW अ्तरार्ष्टंय निद्ार्थी नरर्देसिका 2022 | राप्ने बनेला (अगसत 2021) िा सचयाउरने। रयाँ जारकारीको लानग tafensw.edu.au/international िा जार्होस्। 

यात्रा ्तर्ा पयनुटि

यात्रा तर्ा पयनुटर भरनेको संसारको सबैभ्र्ा ठूला उद्ोगिधयने एक हो जसलने आफू िररपररको संसारलाई िोजर अरू िानरसलाई सहयोग गरनु र््प्रै अिसरहरू 
प्रर्ार गरनु। 

TAFE NSW कोषनुहरू रयाँ तर्ा निकास भइरहनेका प्रनिधि भव्य स्नििा कने ्द्िा उद्ोगिा निसतृत ञिार भएका सिक्कबाट प्रर्ार गरर्र। तपाईंलने हािीसँग 
अधययर गरररहँर्ा यो गनतिील उद्ोगिा सफल हुरका लानग चानहरने िासतनिक संसारको सीप र ञिार तपाईंलने ग्हण गर्नुहुरनेर।

के यो ्तपाईंका लावग उस्च्त र?

 § कने  तपाईंसँग भूगोलीय ञिार र?  

 § कने  तपाईं संसकृनत र निनिितालाई िर 
पराउर् हु्र?  

 § कने  तपाईंसँग सांगठनरक सीपहरू रर्?  

 § कने  तपाईं यात्रा गरनु रुचाउरने र जारकारी   
राखरने नकससिको हुर्हु्र?

प्रर्ाि गररि ेकोषनुहरूमा विमिाितुसार समािेि रि्:

 § यात्रा तर्ा पयनुटर व्यिस्ापर 

 § पर्पर्नुिक

सम्भावि्त रोजगारीको अिसरहरू

 § सनेलार िोर सनेलस तर्ा गाइि  

 § ग्तव्यिाकदे टटंग अधिकृत  

 § र्ट्टी िराउरने पराििनुर्ाता  

 § यात्रा तर्ा   
आकषनुणको व्यिस्ापक  

 § ररजभदेसर एजने्ट  

 § नबक्री व्यिस्ापक  

 § यात्रा गाइि /नरर्देिक िा संचालर 
व्यिस्ापक  

 § पयनुटर व्यिस्ापक  

 § यात्रा पराििनुर्ाता

सफटिेयर 
यात्रा ्तर्ा पयनुटि 

व्यिस्थापि 
(SIT50116)

यात्रा ्तर्ा पयनुटिमा 
प्रमार पत्र 4 
(SIT40116)

अधययि यात्राका उर्ाहरर
अिधि र िचनुको बारनेिा र्प जारकारीको लानग – tafensw.edu.au/international िा हनेर्नुहोस्।
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© TAFE NSW अन्तरार्ष्ट्रिय 2022। छाप्ने बनेला (अगस्त 2021) मा सचयाउनने। RTO 90003 | CRICOS 00591E | HEP PRV12049

व्ापाररक कुकरी तथा बेककिंग

कोर्त ्योग्यता अवमध िुलक भिा्त क्याम्पस

व्ावसाम्यक कुकरी
कोषनु कोि:R12161 | श्रिकोस (CRICOS) कोि:092356K | राधष्टय कोि:SIT30816

प्रिाण पत्र 3 1 िषनु $17,310 फने रि्िरी, 
ज्लाई

Ourimbah
Wollongong

व्ावसाम्यक कुकरी
कोषनु कोि:RN12162 | श्रिकोस (CRICOS) कोि:092357J | राधष्टय कोि:SIT40516

प्रिाण पत्र 4 1 िषनु $19,440 फने रि्िरी, 
ज्लाई

Hamilton
Kingscliff
Kingswood
Mount Druitt
Northern Beaches
Ryde
Ultimo
Wollongbar

पादटसरी
कोषनु कोि:SIT31016S | श्रिकोस (CRICOS) कोि:094258G | राधष्टय कोि:SIT31016

प्रिाण पत्र 3 0.5 िषनु $12,910 फने रि्िरी, 
ज्लाई

Ryde

कोषनु कोि:SIT40716 | श्रिकोस (CRICOS) कोि:094259F | राधष्टय कोि:SIT40716 प्रिाण पत्र 4 1 िषनु $19,430 फने रि्िरी, 
ज्लाई

Ryde

का्य्तक्रम

कोर्त ्योग्यता अवमध िुलक भिा्त क्याम्पस

द्डपलोमा
कोषनु कोि:R11585 | श्रिकोस (CRICOS) कोि:092342E | राधष्टय कोि:SIT50316

निपलोिा 1 िषनु $12,880 फने रि्िरी, 
ज्लाई

Northern Beaches
Ryde
Ultimo
Wollongong

द्डपलोमा
कोषनु कोि:SIT60216 | श्रिकोस (CRICOS) कोि:091086B | राधष्टय कोि:SIT60216

िासर्ललो निपलोिा 1 िषनु $13,410 फने रि्िरी, 
ज्लाई

Wollongong

का्य्तक्रम व्वर्ापि
कोषनु कोि:SIT60216E | श्रिकोस (CRICOS) कोि:091086B | राधष्टय कोि:SIT60216

िासर्ललो निपलोिा 0.5 िषनु $7,340 फने रि्िरी, 
ज्लाई

Ultimo
Wollongong

सतकार

कोर्त ्योग्यता अवमध िुलक भिा्त क्याम्पस

सतकार
कोषनु कोि:RS12167 | श्रिकोस (CRICOS) कोि:090956B | राधष्टय कोि:SIT40416

प्रिाण पत्र 4 0.5 िषनु $8,790 फने रि्िरी, 
ज्लाई

Kingswood

सतकार व्वर्ापि 
कोषनु कोि:RN12168 | श्रिकोस (CRICOS) कोि:090987F | राधष्टय कोि:SIT50416

निपलोिा 1 िषनु $14,680

फने रि्िरी, 
ज्लाई

Coffs Harbour 
Education Centre 
(Coffs Harbour 
- Hogbin Drive)
Hamilton
Kingscliff
Kingswood
Ourimbah
Port Macquarie
Ryde
Wollongbar
Wollongong

फने रि्िरी, 
िाचनु, 
ज्लाई, 
सनेपटनेमबर

Ultimo

सतकार व्वर्ापि 
कोषनु कोि:SIT50416C | श्रिकोस (CRICOS) कोि:090987F | राधष्टय कोि:SIT50416

निपलोिा 0.5 िषनु $7,340

फने रि्िरी, 
ज्लाई

Kingscliff

फने रि्िरी, 
ज्लाई

Ryde
Ultimo

सतकार व्वर्ापि 
कोषनु कोि:SIT50416C | श्रिकोस (CRICOS) कोि:090987F | राधष्टय कोि:SIT50416

निपलोिा 0.5 िषनु $7,340 फने रि्िरी, 
ज्लाई

Ryde

सतकार व्वर्ापि 
कोषनु कोि:R11585 | श्रिकोस (CRICOS) कोि:092342E | राधष्टय कोि:SIT50316

िासर्ललो निपलोिा

0.5 िषनु $7,180 फने रि्िरी, 
ज्लाई

Kingswood
Ultimo
Wollongong

1.5 िषनु $21,540

फने रि्िरी, 
ज्लाई

Kingswood
Ryde
Wollongong

फने रि्िरी, 
िाचनु, 
ज्लाई, 
सनेपटनेमबर

Ultimo

सतकार व्वर्ापि 
कोषनु कोि:SIT60316C | श्रिकोस (CRICOS) कोि:091143J | राधष्टय कोि:SIT60316

िासर्ललो निपलोिा 1 िषनु $14,360 फने रि्िरी, 
ज्लाई

Ryde
Ulitmo

सतकार व्वर्ापि 
कोषनु कोि:SIT60316P | श्रिकोस (CRICOS) कोि:091143J | राधष्टय कोि:SIT60316

िासर्ललो निपलोिा 1 िषनु $14,360 फने रि्िरी, 
ज्लाई

Ryde

यो कोषनुिा काििा पर्स्ापरा हु्र। पृष्ठ 5 िा हनेर्नुहोस्।
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TAFE NSW अ्तरार्ष्टंय निद्ार्थी नरर्देसिका 2022 | राप्ने बनेला (अगसत 2021) िा सचयाउरने। रयाँ जारकारीको लानग tafensw.edu.au/international िा जार्होस्। 

्यात्रा तथा प्य्तटि

कोर्त ्योग्यता अवमध िुलक भिा्त क्याम्पस

पथपि्तिक
कोषनु कोि:R11560 | श्रिकोस (CRICOS) कोि:092341F | राधष्टय कोि:SIT40216

प्रिाण पत्र 4 0.5 िषनु $8,590 फने रि्िरी, 
ज्लाई

Ultimo

्यात्रा तथा प्य्तटि
कोषनु कोि:SIT40116 | श्रिकोस (CRICOS) कोि:0101058 | राधष्टय कोि:SIT40116

प्रिाण पत्र 4 0.5 िषनु $9,400 फने रि्िरी, 
ज्लाई

Ultimo

्यात्रा तथा प्य्तटि व्वर्ापि
कोषनु कोि:R11791 | श्रिकोस (CRICOS) कोि:093247G | राधष्टय कोि:SIT50116 

निपलोिा 1 िषनु $11,340 फने रि्िरी, 
ज्लाई

Northern Beaches
Port Macquarie
Ryde
Ultimo

्यात्रा तथा प्य्तटि व्वर्ापि
कोषनु कोि:SIT50116 | श्रिकोस (CRICOS) कोि:093247G | राधष्टय कोि:SIT50116

निपलोिा 0.5 िषनु $5,670 फने रि्िरी, 
ज्लाई

Ultimo

्यात्रा तथा प्य्तटि व्वर्ापि
कोषनु कोि:R11563 | श्रिकोस (CRICOS) कोि:093213F | राधष्टय कोि:SIT60116

िासर्ललो निपलोिा 1.5 िषनु $14,500 फने रि्िरी Wollongong
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थ्ी लसस्टर, बलु माउिटेि NSW



TAFE NSW अ्तरार्ष्टंय निद्ार्थी नरर्देसिका 2022 | राप्ने बनेला (अगसत 2021) िा सचयाउरने। रयाँ जारकारीको लानग tafensw.edu.au/international िा जार्होस्। 

TAFE NSW विग्ीहरू

TAFE NSW निग्ीलने तपाईंलाई रोजगारर्ातालने िोजजरहनेका िासतनिक दुनरयाँका सीपहरू ससकाउँर। भव्य स्नििािा पनेिािा लािो सियर्नेखि संलगर निञिद्वारा 
पढाइरने हाम्ा निग्ीहरू उद्ोग क्नेत्रिा ICT, फने सर निजाइर, प्रायोनगक िाश्णजय र पूिनु-बालयािस्ा सिक्ा र सयाहार जसता निनिि रर्। TAFE NSW को निग्ीलने 
आफरो पनेिािा स्रु गरनु िद्त गरदे तपाईंलने सबल सैद्धाप्तक ञिार, व्यािहाररक अर्भि र उद्ोगसँगको समबन्धसनहत अधययर प्रा गर्नुहुरनेर।

TAFE NSW विग्ीले पािदे फरक  
 § िनेरै योगय, धित्रित् र उद्ोगिा अर्भिी सिक्कबाट ससकर्होस्

 § तपाईंलाई कक्ाको सर्सयको रूपिा िात्र भ्र्ा बढटी व्यिहार गरररने सारो आकारको कक्ािा अधययर गर्नुहोस्

 § उसतै प्रकारको सच्तर भएका निद्ार्थीहरूको सि्र्ायिा अधययर गर्नुहोस्

 § हाम्ा िनेरै उद्ोगका साझनेर्ारहरूसँग जोनिर्होस्

 § भव्य र उद्नेशयका लानग नरर्िंत स्नििा कने ्द्िा ससकर्होस्

 § चानहरने र सा्र्रभंकता स्नरश्चित गरनु उद्ोगसँग पराििनुिा निकास गररएको निग्ी आजनुर गर्नुहोस्

 § रोजगारीको पर्स्ापरा र इ्टरनुससपिा त्रू्त िूलयिार् अर्भि सलर्होस्

र्प जािकारी सलितुहोस्
TAFE NSW िा हािी नरर्तर रूपिा हाम्ो उच्च सिक्ाको अिसरलाई िहारगरीय र क्नेत्रीय स्ारहरूिा बढाइरहनेका रौँ। हाम्ो कोषनु, पढाउरने स्ार, आिनेर्र 
प्रनक्रया र सिक्ण ि्लकको बारनेिा र्प जारकारीको लानग कृपया हाम्ो िनेबसाइट tafensw.edu.au/international/study/courses/degrees हनेर्नुहोस्।

TAFE NSW मा रहँिा मलाई सह्योग र प्रोतसाद्हत गररएको मलाई 
अिुभव भ्यो। मलाई अध्य्यि गि्त प्रोतसाद्हत गरेर र मैले गि्त चाहेकोमा 
सकिेमा सबैभनिा राम्ो गि्त सकेकोमा मलाई लसकाउि संलगि हुिे सबै 
लिक्कहरूलाई धन्यवाि भन्न चाहनछु।

Gracie, पूव्तबाल्यावर्ा लिक्ा र स््याहार
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TAFE NSW विग्ी मागनुहरू 

TAFE NSW कोषनुको सफल अधययर प्रा गरनेपसर TAFE NSW निग्ी िागनु कायनुक्रिलने निग्ी प्रापत गरनु चानहरने क्रने निट आजनुर गरनेर सरातक निग्ीिा भरानु हुर 
नरश्चित गररएको िागनु प्रर्ार गरनु। क्रने निट ट्ा्सफरको व्यिस्ा भरनेको एउटा कायनुक्रिबाट अकदो कायनुक्रििा फरक परनु सकर र TAFE NSW निग्ी तर्ा TAFE 
NSW निश्निद्ालयका साझनेर्ारहरूलाई उपलधि रर्।

विग्ी मागनुहरूका फाइर्ाहरू  
 § यसलने दुईिटा िा्यता प्रापत (प्रायः एउटा निग्ी आजनुर गरदे सियिा रै यो काि प्रा हु्र) योगयता दर््र

 § व्यिहाररक, पनेिा कने ज्द्त सीपलाई आफरो निग्ीसँग जोिनेर यसलने प्रर्ार गरनु

 § सिक्क र सहयोगी किनुचारीसँग व्यसक्तगत पहुँच दर्एर सारो कक्ाको पररिनेििा तपाईंलाई आफरो अधययर स्रु गरनु अर्िनत दर््र

 § निग्ी प्रापत गरनु चानहरने पैसाको िात्रा यसलने कि गरनु

विश्वविद्ालयको बाटो

TAFE NSW भरनेको असट्नेसलयाका निश्निद्ालयहरूको अग्णी सिक्ा व्यापार साझनेर्ार हो। TAFE NSW को कोषनु सफल रूपिा प्रा गरनेपसर यी 
निश्निद्ालयहरूिा सहिनत हुरालने तपाईंको भरानु स्नरश्चित गरर्र।

श्रिकोस (CRICOS) प्रर्ायक कोि: 00099F

uts.edu.au/future-students/international

स्थािान्तरर

TAFE NSW को िनेरै असट्नेसलयाका निश्निद्ालयसँग स्ारा्तरण (क्रने निट ट्ा्स्फर) गरदे समझौता र।

पनहलाको अधययरका लानग निश्निद्ालयिा तपाईंलने कोषनु गरर सकने पसर तपाईंलने तयसलाई प्रापत गरनु सकर्हुरनेर भन्नने यसको अर्नु हो र TAFE NSW लने पनहला 
रै गराइ सकने को निषयको क्नेत्रलाई र्ोहोयानुउर् रपरदे हु्र। 

आफरो TAFE NSW अधययर प्रा गरनेपसर स्ारा्तरण समझौतालने तपाईंलाई र्प अधययरको निकलप प्रर्ार गरनु।  
र्प जारकारीको लानग credittransfer.tafensw.edu.au िा हनेर्नुहोस्।

श्रिकोस (CRICOS) प्रर्ायक कोि: 03389E

torrens.edu.au/international
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रोजगारी इने्कस् A-Z

पेिा पृष्ठ

A

लनेिापाल 31

लनेिा कलकनु  31

िृद्ध सयाहार 39

सहायक सिास्य सहायक 50

पि् सयाहार गरदे िानरस 14

िोिलर 22

आरकंटनेकचरल भिर र सिदेक्ण प्रानिधिक 28

कलाकार 22

B

बार सहयोगी 63

बररसटा 63

स््र्रता र्नेरानपसट 45

अश्भलनेि राखरने 31

इँटा राखरने 27

ठनेकने र्ार 27

C

काटररंग स्परीिनेक्क 61

सनेफ 61

सिि् सयाहार कायनुकतानु िा संयोजक 40

सि्र्ाय कायनुकतानु/सयाहारकतानु 39

कम्य्टर प्रोग्ािर 55

कम्य्टर प्रानिधिक 54

गोष्ठी तर्ा कायनुक्रि आयोजक 62

भा्सने 61

कोकसनिर 59

साइबर स्रक्ा प्रानिधिक 54

D

र््त सहायक 47

अिक्तता सहयोग कायनुकतानु 39

ड्ाफटपसनुर 28

ड्नेसिनेकर 20

E

सिि् सिक्क 40

इलनेकट्ोनरक संगीत उतपार्क 21

इन्जनरयररंग प्रानिधिक 43

िातािरण अधिकृत/व्यिस्ापक  16

कायनुक्रि संयोजक िा व्यिस्ापक 62

कायनुकारी सहायक 32

F

फने सर निजाइरर 20

चलसचत्र नरिानुता 22

नित्तीय लनेिापरीक्क/निश्नेषक 31
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पेिा पृष्ठ

नित्तीय योजराकतानु 31

त्दुरुसती प्रसिक्क 49

त्दुरुसती व्यिस्ापक 49

फूल निञि 16

G

बगैँचा र पाकनु िा काि गरदे 15

ग्ानफक निजाइर र िनेब निजाइर र इलसट्नेटर 19

H

कपाल सजािट 44

सहयोग िनेसक संचालक 54

बागबारीनबर् 15

सतकार व्यिस्ापक/कायनुकतानु 63

होटनेल व्यिस्ापक 63

िारि संसािर 35

I

IT सहयोग अधिकृत 56

इ्टनेररयर निजाइरर िा िनेकोरनेटर 19

K

भा्रा संचालर 61

L

प्रयोगिाला प्रानिधिक 50

भू िापक 15

कारूरी सहायक 32

पि्पालक नकसार िा फािनुिा काि गरदे व्यसक्त 13

M

िनेकअप कलाकार 45

िाररटाइि प्रसिक्क 59

िाकदे टटंग व्यिस्ापक/अर्सन्धारकतानु 34

िसाज र्नेरानपसट 49

िनेकानरकल इन्जनरयर 43

िारससक सिास्य कायनुकतानु 39

सांगीनतक प्रसतोता 21

संगीनतञि िा गायक 21

N

रङ प्रानिधिक 45

रनेटिकनु  प्रिासक, इन्जनरयर िा प्रानिधिक 54

रसनुरी पसनुर 13

ररसंगसहयोग तर्ा व्यसक्तगत सयाहार कायनुकतानु 48

O

कायानुलय व्यिस्ापक िा प्रिासक 32

P

पनेन्टंग व्यिसाय कायनुकतानु 27

पयार्ोलोजी प्रनिधि अधिकृत 50
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पेिा पृष्ठ

पयाटरनुिनेकर 20

तलब भ्क्तारी व्यिस्ापक 31

प्रसतोता 21

व्यसक्तगत प्रसिक्क 49

फािदेसी प्रानिधिक 50

प्रोग्ािर 55

पररयोजरा प्रिासक 33

सम्पश्त्त व्यिस्ापक 35

जरसम्पकनु  व्यिस्ापक 34

R

घरजगगा नबक्री एजने्ट 35

रनेसट्राँ व्यिस्ापक 63

S

सैलूर व्यिस्ापक 45

जहाजको िासलक 59

सारा व्यिसाय िासलक/ व्यिस्ापक 33

सािाजजक धिनिया रणरीनतञि 34

सफटिनेयर तर्ा एब्पलकने सर प्रोग्ािर 55

गीतकार 21

िनेल तर्ा िरोरञ्जर प्रिासर अधिकृत  49

िनेल कने ्द् व्यिस्ापक 49

प्रणाली प्रिासक/व्यिस्ापक 54

T

टायल लगाउरने 27

यात्रा पराििनुर्ाता  64

W

पिानुल तर्ा भ्इँिा टायल लगाउरने 27

िनेब निजाइरर /निकास कतानु 56

Y

य्िा कायनुकतानु 39
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आिेर्ि प्रवक्रया

1. कतु िै कोषनु र तयसको ठाउ ँरिौट गितुनुहोस् 

आफूलने अधययर गरनु चाहनेको स्ार यहाँ tafensw.edu.au/international/study/locations बाट रान्न्होस्। आफूलने भरानु आिशयकता प्रा गरनेको 
स्नरश्चित गर्नुहोस्: पृष्ठ 75 हनेर्नुहोस् िा tafensw.edu.au/international/enrol/how-to-apply/entry-requirements िा जार्होस्।

2. आिेर्ि फारम िाउिलोि गितुनुहोस् र भितुनुहोस्

TAFE NSW को निश्निद्ालयको पयाकने जका लानग समबन्न्धत निश्निद्ालयको आिनेर्र फारि िाउरलोि गर्नुहोस् र यसलाई आफरो आिनेर्रसँगै tafensw.
edu.au/international ब्झाउर्होस्।

3. आफिो कागजा्तको प्रमाशर्त प्रव्त बिाउितुहोस्

प्रिाश्णत प्रनत भरनेको िूल कागजात जारी गरदे संस्ा, सरकारी अधिकृत, रोटरी पनबलक िा िाप्तका ्यायािीि िा TAFE NSW को िैश्क्क एजने्टलने आफूलने 
िूल प्रनत र्नेिनेको र् भरनेर प्रिाश्णत गरनेर धिनत रािनेको प्रनत हो। 

4. आफिो आिेर्ि अिलाइि बतु्झाउितु होस ्

आफरो आिनेर्र पाउर र ब्झाउर tafensw.edu.au/international िा जार्होस्। TAFE NSW सिक्ा एजने्टलने िद्त गरनु सकरर्।

5. सिाग्त स्चठी प्राप्त गितुनुहोस्

TAFE NSW भरानु सहयोग अधिकृतलने तपाईंको नरिनेर्र िूलयाङ्कर गरदेरर् र भ्क्तारी रससर् सनहत सिागत सचठी पठाउरनेरर्।

6. भतुक्तािी गितुनुहोस्

सिागतलाई सिीकार गर्नुहोस् र भ्क्तारी गर्नुहोस्।

7. भिानु भएको सतुविशचि्त गितुनुहोस् (CoE)

तपाईंको भरानु सहयोग अधिकृतलने भरानु भएको स्नरश्चित (CoE) जारी गरदेर।

8. शभसाको लावग आिेर्ि गितुनुहोस्

श्भसाको लानग आिनेर्र गर्नुहोस् र TAFE NSW िा भरानु गर्नुहोस्।
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2022 सत्र यमव्तहरू

अंग्ेजी भाषाका कोषनुहरू*
क्रै क्रै कने ्द्िा सत्रहरू हरनेक पाँच हपतािा हुरने भए तापनर क्रै पनर हपता रयाँ निद्ार्थीलने सोििार स्रु गरनु सकरर्। 

सत्र यमव्त सत्र यमव्त

सत्र 1 4 जरािरी – 4 फने रि्िरी    सत्र 6 27 ज्र – 29 ज्लाई    

सत्र 2 7 फने रि्िरी – 11 िाचनु    सत्र 7 1 अगसत – 2 सनेपटनेमबर    

सत्र 3 14 िाचनु – 15 अनप्रल    सत्र 8 5 सनेपटनेमबर – 7 अकटोबर   

सत्र 4 19 अनप्रल – 20 िने    सत्र 9 10 अकटोबर – 11 रोभनेमबर 

सत्र 5 23 िने – 24 ज्र   सत्र 10 14 रोभनेमबर – 16 निसनेमबर 

*  कृपया अंग्नेजी भाषा कने ्द् (आफूलने अधययर गरनु चाहनेको स्ारको) िा सबैभ्र्ा राम्ो योजरा र आफूलाई धिलरने स्रु धिनतको बारनेिा क्राकारी गर्नुहोस्।

प्रमार पत्र र विपलोमा कोषनुहरू

सत्र 1 (फने रि्िरी भरानु) 31 जरािरी – 10 अनप्रल सत्र 3 (ज्लाई भरानु) 18 ज्लाई – 25 सनेपटनेमबर 

अटम वबर्ा 11 अनप्रल – 24 अनप्रल जािोको वबर्ा 26 सनेपटनेमबर – 9 अकटोबर

सत्र 2 (अनप्रल* भरानु) 25 अनप्रल – 19 ज्र सत्र 4 (सनेपटनेमबर* भरानु) 10 अकटोबर – 4 रोभनेमबर

वहउरेँ् वबर्ा 4 ज्लाई – 17 ज्लाई गमथीको वबर्ा 5 निसनेमबर – सललाह गरररने

* कने ही कोषनुहरूका लानग िात्र उपलधि। tafensw.edu.au/international िा हनेर्नुहोस्।
रोट: सनेिनेसटर हरनेक िषनु दुई सनेिनेसटर हु्रर्।

विग्ी कोषनु

सेमेसटर 1 (फने रि्िरी भरानु) सेमेसटर 2 (ज्लाई भरानु)

सत्र 1 7 फने रि्िरी – 8 अनप्रल    सत्र 3 18 ज्लाई – 23 सनेपटनेमबर   

अटम वबर्ा 11 अनप्रल - 22 अनप्रल   जािोको वबर्ा 26 सनेपटनेमबर – 7 अकटोबर   

सत्र 2 23 अनप्रल – 10 ज्र   सत्र 4 10 अकटोबर – 25 रोभनेमबर   

वहउरेँ् वबर्ा 11 ज्र – 15 ज्लाई   गमथीको वबर्ा 28 रोभनेमबर - 3 फने रि्िरी 2022 

रोट: सनेिनेसटर हरनेक िषनु दुई सनेिनेसटर हु्रर्।

TAFE NSW लने यो नरर्देसिकािा भएको जारकारी (अगसत 2021) ठीक हो भरनेर स्नरश्चित गरनु हरनेक उसचत प्रयास गरनेको र। आफूलने हालको उद्ोगको आिशयकतालाई संिोिर गरनेको र भन्नने स्नरश्चित गरनुको लानग TAFE NSW लने नरर्तर यसको पाठ्यक्रि प्ररािलोकर गरनु 
र रोटो सियको सूचराको आिारिा क्रै कोषनु हटाउरने िा पररितनुर गरदे अधिकार स्रश्क्त राखर्र। TAFE NSW र्नेखि निश्निद्ालयका िागनुहरूसमि सिक्ण ि्लकहरू र कोषनुको स्ार हाल रापर्ाको अिस्ािा रर् तर रोटो अिधिको सूचरा दर्एर प्ररािलोकर र/िा 
पररितनुर हुर सकरर्। हाम्ो िनेबसाइट tafensw.edu.au/international र्प जारकारीको लानग हनेरनु सललाह दर्इ्र।
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कोषनुमा भिानुको आिशयक्ताहरू 

TAFE NSW का अ्तरानुधष्टय निद्ार्थी आिनेर्कहरूको योगयतालाई भरानु प्रनक्रयाको भागको रूपिा िूलयाङ्कर गरर्र। 
र्नेिअर्सारको प्रासञिक सिकक्ताको लानग tafensw.edu.au/international िा हनेर्नुहोस्।

सािारण नरर्देसिकाको रूपिा निपलोिा र सरातक निग्ीको लानग 12 िषनु िा तयस बराबरको चानह्र। कृपया धयार दर्र्होस्:

 § सबै TAFE NSW निग्ी कोषनुका लानग 12 िषनु िा सो बराबरको चानह्र।  प्राय निग्ी कोषनुका लानग र्प आिशयकताहरू रर्।

 § िासर्ललो निपलोिा िा निपलोिा कोषनुिा भरानु हुरका लानग तपाईंलने प्रिाण पत्र 3 िा प्रिाण पत्र 4 प्रा गर्नु परनु  िा सो बराबरको सीपको तह प्रर्िनुर गर्नु परनु। 
यो सतनु प्रा गरनेिा तपाईंलने सिागत सचठी पाउर्हुरनेर जसिा तललो र िासर्ललो कोषनुको बारनेिा उललनेि हु्र।

 § निजाइर, निजजटल धिनिया, फने सर प्रनिधि, लसलतकला र संगीतका कोषनुिा र्प भरानु आिशयक रर्।  यी कोषनुहरूका लानग तपाईंलने पोटनुफोसलयो ब्झाउरने, 
निजाइर िा सलखित कायनु आफरो नरिनेर्रसँगै ब्झाउर् परदे हु्र।

यो िनेबसाइट tafensw.edu.au/international िा भरानु आिशयकताको बारनेिा निसतृत नििरणका लानग हनेर्नुहोस्।

्तपाईंको अङ्ग्ेजीको ्तह

्यूरति अंग्नेजी भाषाको आिशयकता भरनेको प्रासञिक IELTS 5.5 िा TOEFL (iBT) 46 िा सािारण अंग्नेजी कायनुक्रि हो। TAFE NSW सरातक निग्ी जसता 
कही कोषनुहरूिा िासर्ललो IELTS चानह्र: प्रासञिक IELTS िा हरनेक बयान्िा 6.0 रघटाइ 6.5 िा TOEFL (iBT) िा 79 चानह्र। प्रासञिक उद्नेशयको लानग 
अंग्नेजी कोषनुलने तपाईंलाई हाम्ो सरातक कोषनुिा ससिै भरानु दर््र। ररसंगको निपलोिाका लानग प्रासञिक IELTS िा हरनेक बयान्िा 7 रघटाइ 7 चानह्र िा पनेिागत 
अंग्नेजी परीक्ण (OET) को सिकक्ी सकोर पनर सिीकार गरर्र।

TAFE NSW लने अंग्नेजी भाषाका कोषनुहरू प्रर्ार गरनु : पृष्ठ 10 िा हनेर्नुहोस्।

्तपाईंको विद्ार्थी शभसा आिेर्ि

अरलाइर निद्ार्थी श्भसा आिनेर्र गरनुको लानग (सबकलास 500)   
immi.homeaffairs.gov.au/visas/getting-a-visa/visa-listing/student-500 िा जार्होस्।

ImmiAccount रभएिा तपाईंलाई बराउरका लानग सोधिरने र। तपाईंलने गृह निभाग (DHA) को अरलाइर ट्ल नित्तीय र अंग्नेजी भाषाको आफूलाई लागू हुरने 
आिशयकता जाँच गरनु प्रयोग गरनु सकर्हुरनेर:  
immi.homeaffairs.gov.au/visas/web-evidentiary-tool

असट्नेसलया बानहरबाट निद्ार्थी श्भसाको लानग आिनेर्र गर्दै हुर्हु्र भरने र अरलाइर ट्ललने तपाईंलाई र्प नित्तीय िा अंग्नेजी भाषाको प्रिाण िागर्र भरने तपाईंलने 
TAFE NSW िैश्क्क एजने्टिाफनु त नरिनेर्र गर्नुपरदे हु्र।

निद्ार्थी श्भसाको बारनेिा निसतृत नििरणका लानग DHA िनेबसाइट 
immi.homeaffairs.gov.au/visas/getting-a-visa/visa-listing/student-500 िा हनेर्नुहोस्।
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TAFE NSW अ्तरार्ष्टंय निद्ार्थी नरर्देसिका 2022 | राप्ने बनेला (अगसत 2021) िा सचयाउरने। रयाँ जारकारीको लानग tafensw.edu.au/international िा जार्होस्। 

TAFE NSW ितुलकहरू

शिक्र ितुलकहरू*
हरनेक सनेिनेसटर सिक्ण ि्लक नतर्नु परनु। तपाईंको TAFE NSW को सिागत सचठीिा भ्क्तारी नििरण उललनेि हु्र।

पयाकेज: अंग्ेजी र व्यािसायवक कोषनु
 § अंग्नेजी सिक्ण ि्लक

 § $2,000 िरौटटी (लागू हुरने भएिा)

पयाकेज: अंग्ेजी र/िा व्यािसाययक कोषनु र विग्ी कोषनुहरू
 § अंग्नेजी सिक्ण ि्लक

 § $2,000 िरौटटी (लागू हुरने भएिा)

 § $4,500 नफतानु रहुरने निग्ी िरौटटी।

र््तानु/आिेर्ि ितुलकहरू
 § TAFE NSW र्तानु ि्लक:  $100 (नफतानु रहुरने)

 § अंग्नेजी भाषा नरिनेर्र ि्लक: $150 (नफतानु रहुरने)

 § TAFE NSW उच्च सिक्ा, व्यािसाधयक तर्ा अंग्नेजी भाषा पयाकने ज र्तानु ि्लकहरू:  $150 (नफतानु रहुरने).

अनय ितुलकहरू र ख्चनु
 § पोसाक, य्त्र उपकरण र नकताब: $300 – $1,000 प्रनत कोसनु

 § सि््द्पार निद्ार्थी सिास्य िचनु: $621 हरनेक िषनु/प्रनत निद्ार्थी, िा $3,562 हरनेक िषनु/प्रनत पररिार

* सबै सिक्ण ि्लकहरू असट्नेसलयर िलरिा (AUD$)। ि्लक पररितनुर हुरने।  Tafensw.edu.au/international िा हनेर्नुहोस्।
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