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ਯਨੂੀਵਰਸਸਟੀ ਸਕਉਂ ਜਾਈਏ?

ਯੂਨੀਵਰਸਸਟੀ ਸਸੱਸਖਆ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਨੰੂ ਸਨਮਨਸਲਖਤ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ: 
n ਸਦਨੋਂ  ਸਦਨ ਮੁਕਾਬਲੇਬਾਜ਼ ਹੋ ਰਹੀ ਆਰਸਿਕਤਾ ਸਵੱਚ ਜੀਵਨ ਭਰ ਲਈ ਬੇਹਤਰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ
n ਅਸਜਹੀਆਂ ਯੋਗਤਾਵਾਂ ਸਜੰਨ੍ਹ ਾਂ ਨੰੂ ਸਵਸ਼ਵ ਭਰ ਸਵੱਚ ਮਾਨਤਾ ਅਤੇ ਆਦਰ ਸਮਲਦਾ ਹੈ
n ਕੈਰੀਅਰਾਂ ਦੀ ਵਧੇਰੇ ਸਵਆਪਕ ਲੜੀ ਤੱਕ ਪਹੁੰ ਚ
n ਫਰਕ ਸਲਆਉਣ ਦਾ ਮੌਕਾ। 

ਮੋਨਾਸ਼ ਯੂਨੀਵਰਸਸਟੀ ਸਵਖੇ ਹੀ ਸਕਉਂ ਪੜ੍ਹੀਏ?
ਮੋਨਾਸ਼ ਇੱਕ ਸਵਸ਼ਵ-ਸ਼੍ੇਣੀ ਦੀ ਯੂਨੀਵਰਸਸਟੀ ਹੈ ਜੋ ਸਵਸਦਆਰਿੀਆਂ ਨੰੂ ਇੱਕ ਅਸਜਹਾ ਸਸੱਖਣ ਦਾ ਤਜ਼ਰਬਾ ਪ੍ਦਾਨ ਕਰਾਉਂਦੀ ਹੈ 
ਜੋ ਸਵਸ਼ਵ ਸਵੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਬੇਹਤਰ ਯੂਨੀਵਰਸਸਟੀਆਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ।  ਮੋਨਾਸ਼: 
n ਨੰੂ ਸਵਸ਼ਵ ਦੀ ਚੋਟੀ ਦੀਆਂ 100 ਯੂਨੀਵਰਸਸਟੀਆਂ ਸਵੱਚ ਦਰਜ਼ਾ ਸਦੱਤਾ ਸਗਆ ਹੈ (ਟਾਈਮਜ਼ ਹਾਇਰ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਵਰਲਡ 

ਯੂਨੀਵਰਸਸਟੀ ਰੈਂਸਕੰਗਜ਼ 2012–2013)
n ਗਰੁੱਪ ਆਫ ਏਟ ਸਵੱਚ ਹੈ, ਜੋ ਆਸਟਰੇਲੀਆ ਦੀਆਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਸਤਸ਼ਠਾ ਵਾਲੀਆਂ ਖੋਜ ਸਵੱਚ ਲੱਗੀਆਂ ਯੂਨੀਵਰਸਸਟੀਆਂ 

ਦਾ ਗੱਠਜੋੜ ਹੈ
n ਗੁੱਡ ਯੂਨੀਵਰਸਸਟੀਜ਼ ਗਾਈਡ (2013) ਤੋਂ ਅਮਲਾ-ਸਵਸਦਆਰਿੀ ਅਨੁਪਾਤ, ਅਮਲੇ ਦੀਆਂ ਯੋਗਤਾਵਾਂ, ਸੱਸਭਆਚਾਰਕ 

ਸਵਸਭੰਨਤਾ ਅਤੇ ਖੋਜ ਦੀ ਬਹੁਲਤਾ ਦੀਆਂ ਅਸਹਮ ਸ਼੍ੇਣੀਆਂ ਸਵੱਚ ਸਰਵਉੱਚ ਦਰਜ਼ਾ (5 ਸਟਾਰ) ਪ੍ਾਪਤ ਕਰਤਾ ਹੈ।  

ਆਸਟਰੇਲੀਆ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਯੂਨੀਵਰਸਸਟੀ ਹੋਣ ਵਜੋਂ, ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਟਕਾਸਣਆਂ 
’ਤੇ ਕੋਰਸਾਂ ਦੀ ਸਵਸ਼ਾਲ ਚੋਣ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਸਕ 
ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਲੱਗਭਗ ਸਕਸੇ ਵੀ ਸਦਲਚਸਪੀ ਨਾਲ ਮੇਲ਼ ਖਾਂਦਾ ਕੋਰਸ ਹੈ। 

ਸੂਸਚਤ ਚੋਣਾਂ ਕਰਨਾ
ਸਕੂਲ ਛੱਡਣ ਵਾਲੇ ਅੱਜਕੱਲ੍ਹ 
ਪਸਹਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਸਕਤੇ ਵਧੇਰੇ ਚੋਣਾਂ ਦਾ 
ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਦੇ ਹਨ।  ਸਕੂਲ 
ਨਤੀਸਜਆਂ ਦੇ ਦਬਾਅ, ਅੰਸਤਮ 
ਸਮਤੀਆਂ ਅਤੇ ਨਵੀਂ ਸਮਲੀ ਆਜ਼ਾਦੀ 
ਦੇ ਨਾਲ, ਭਸਵੱਖ ਬਾਰੇ ਸਵਚਾਰ 
ਕਰਨ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਬਹੁਤਾ 
ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰ ਦਾ।  ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੰੂ 
ਸੂਸਚਤ ਬਣੇ ਰਸਹਣ ਸਵੱਚ ਭਸਵੱਖ ਦੇ 
ਕੈਰੀਅਰ ਅਤੇ ਕੋਰਸ ਬਾਬਤ ਫੈਸਲਾ 
ਕਰਨ ਸਵੱਚ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। 

1  ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕੁਝ ਕਰਨਾ 
ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਤੁਸੀਂ 
ਸਕਸ ਚੀਜ਼ ਸਵੱਚ ਸਨਪੁੰ ਨ 
ਹੋ? 

ਮਨੋਵੇਗਾਂ, ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਅਤੇ ਟੀਸਚਆਂ 
ਬਾਰੇ ਸੋਚਣ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰੋ।  
ਅਸਧਆਪਕ ਅਤੇ ਕੈਰੀਅਰ 
ਪ੍ੈਕਟੀਸ਼ਨਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਾ 
ਵਧੀਆ ਸਰੋਤ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ – 
ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਤੋਂ ਜਾਣੂੰ  ਹੁੰ ਦੇ 
ਹਨ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੰੂ ਇਸ ਬਾਬਤ 
ਯਿਾਰਸਿਕਤਾ ਨਾਲ ਸੋਚਣ ਸਵੱਚ 
ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਸਕ ਉਹ 
ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰ ਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹ 
ਸਕੱਿੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰ ਦੇ ਹਨ। 

2  ਭਸਵੱਖ ਸਵੱਚ ਤੁਸੀਂ 
ਆਪਣੇ ਹੁਨਰਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ 
ਸਕਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰ ਸਕਦੇ 
ਹੋ? 

ਉਹਨਾਂ ਨੰੂ ਆਪਣੇ ਹੁਨਰਾਂ ਅਤੇ 
ਸਦਲਚਸਪੀਆਂ ਦਾ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੇ 
ਖੇਤਰਾਂ ਅਤੇ ਕੈਰੀਅਰ ਦੇ ਮੌਸਕਆਂ 
ਨਾਲ ਮੇਲ ਕਰਾਉਣ ਸਵੱਚ ਮਦਦ 
ਕਰੋ।  

ਮਨ ਸਵੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਰੱਖੋ ਸਕ 
ਤੁਹਾਡਾ ਬੱਚਾ ਆਪਣੀ ਕੰਮਕਾਜ਼ੀ 
ਸਜੰਦਗੀ ਦਰਸਮਆਨ ਆਪਣੇ 
ਕੈਰੀਅਰ ਦੇ ਰਸਤੇ ਬਹੁਤ ਵਾਰ 
ਬਦਲ ਸਕਦਾ ਹੈ। 

ਮੋਨਾਸ਼ ਦੀ ਸਡਗਰੀ ਗਰੈਜੂਏਟਾਂ ਨੰੂ 
ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਾਰਜ-ਸਿਾਨਾਂ 
ਸਵੱਚ ਅਤੀ-ਆਧੁਸਨਕ 
ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਦੇ ਹਾਣ ਦਾ ਹੋਣ ਲਈ 
ਸਤਆਰ ਕਰਦੀ ਹੈ। 

3  ਕੀ ਕੁਝ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ 
ਸਰਹਾ ਹੈ?

ਸਪਛਲੇ ਵੀਹ ਸਾਲਾਂ ਸਵੱਚ 
ਯੂਨੀਵਰਸਸਟੀਆਂ ਬਹੁਤ ਬਦਲ 
ਗਈਆਂ ਹਨ।  ਰਵਾਇਤੀ ਕੋਰਸ 
ਅਤੇ ਉਦਯੋਗ ਸਖਸਕ ਗਏ ਹਨ 
ਅਤੇ ਕੋਰਸਾਂ ਅਤੇ ਮੌਸਕਆਂ ਦੀ ਲੜੀ 
ਦਾ ਸਵਸਤਾਰ ਹੋ ਸਰਹਾ ਹੈ।  

ਅੱਜਕੱਲ੍ਹ ਸਵਸਦਆਰਿੀਆਂ ਦੀ 
ਵਜ਼ੀਸਫਆਂ, ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੌਰਾਨ ਯਾਤਰਾ 
ਦੇ ਮੌਸਕਆਂ, ਲੀਡਰਸਸ਼ਪ ਅਤੇ 
ਰਸਹਨੁਮਾਈ ਪ੍ੋਗਰਾਮਾਂ ਤੱਕ ਵਧੇਰੇ 
ਪਹੁੰ ਚ ਹੈ, ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਸਸੱਸਖਆ 
ਦੇ ਭਾਗ ਵਜੋਂ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਮੰਗ ਕੀਤੇ 
ਜਾਂਦੇ ਉਦਯੋਸਗਕ ਤਜ਼ਰਬੇ ਦਾ 
ਲਾਹਾ ਲੈਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ - 
ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਮੋਨਾਸ਼ ਸਵਖੇ।  

ਉਹ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰ 
ਸਕਦੇ ਹਨ ਸਕ ਕੀ ਪੜ੍ਹਨਾ ਹੈ, 
ਕਦੋਂ, ਸਕੱਿੇ ਅਤੇ ਸਕਵੇਂ ਪੜ੍ਹਨਾ ਹੈ।  
ਚੁਣੌਤੀ ਹੈ ਚੋਣਾਂ ਦੀ ਸਵਸ਼ਾਲ ਲੜੀ 
ਸਵੱਚੋਂ ਗੁਜ਼ਰਨਾ। 

4  ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਸਕਸੇ 
ਯੂਨੀਵਰਸਸਟੀ ਸਵਖੇ ਗਏ 
ਹੋ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ 
ਕੀਤੀ ਹੈ?

ਮੋਨਾਸ਼ ਦਾ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਅਮਲਾ 
ਸਵਸਦਆਰਿੀਆਂ ਨੰੂ ਸਹੀ ਕੋਰਸ 
ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਨ ਸਵੱਚ ਮਦਦ ਕਰਨ 
ਸਵੱਚ ਮਾਹਰ ਹੈ।  ਵਰਤਮਾਨ 
ਸਵਸਦਆਰਿੀ ਵੀ ਚੋਣਾਂ ਅਤੇ ਮੋਟੇ 
ਤੌਰ ’ਤੇ ਯੂਨੀਵਰਸਸਟੀ ਜੀਵਨ 
ਬਾਬਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਾ ਸ਼ਾਨਦਾਰ 
ਸਰੋਤ ਹਨ।  

ਉਪਲਬਧ ਕੋਰਸਾਂ ਦੀ ਵੰਨ-
ਸੁਵੰਨਤਾ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਕਰਨ ਲਈ 
ਅਤੇ ਅਮਲੇ ਅਤੇ ਸਵਸਦਆਰਿੀਆਂ 
ਤੋਂ ਬਹੁਮੁੱਲੀ ਸਲਾਹ ਲੈਣ ਲਈ 
ਓਪਨ ਡੇ ਇੱਕ ਵਧੀਆ ਮੌਕਾ ਹੁੰ ਦਾ 
ਹੈ। 

5  ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਕੋਰਸ ਸਵੱਚ 
ਦਾਖਲੇ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਬਾਰੇ 
ਜਾਣਦੇ ਹੋ?

ਸਕਸੇ ਯੂਨੀਵਰਸਸਟੀ ਕੋਰਸ ਸਵੱਚ 
ਦਾਖਲਾ ਲੈਣ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋਣ ਲਈ 
ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕੋਰਸਾਂ ਦੀਆਂ ਪੂਰਵ-
ਲੋੜਾਂ, ਤਜਵੀਜ਼ ਕੀਤੇ ਸਵਸ਼ੇ ਹੁੰ ਦੇ 
ਹਨ ਸਜੰਨ੍ਹ ਾਂ ਨੰੂ ਸਾਲ 11 ਅਤੇ 12 
ਸਵੱਚ ਲਏ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ। 

ਇਹ ਸਵਸ਼ੇ ਉਹਨਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ਵੱਲ 
ਸੰਕੇਤ ਕਰਦੇ ਹਨ ਜੋ ਪਸਹਲੇ ਸਾਲ 
ਦੇ ਕੋਰਸ ਦੇ ਅੰਸ਼ਾਂ ਦਾ ਭਾਗ ਬਣ 
ਸਕਦੇ ਹਨ।  ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ 
ਹੈ ਸਕ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਨੰੂ ਸਾਲ 10 
ਜਾਂ ਇਸਤੋਂ ਵੀ ਪਸਹਲਾਂ ਆਪਣੇ 
ਸਵਸ਼ੇ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ’ਤੇ ਸਵਚਾਰ 
ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।  

ਮਾਸਪਆਂ ਵਾਸਤੇ ਜਾਣਕਾਰੀ

ਏਿੇ ਕੁਝ ਲਾਭਦਾਇਕ ਸਵਾਲ ਸਦੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਸਜੰਨ੍ਹ ਾਂ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ:
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ਯੂਨੀਵਰਸਸਟੀ ਸਵਖੇ ਅਰਜ਼ੀ ਸਕਵੇਂ ਦੇਣੀ ਹੈ
ਅੰਡਰਗਰੈਜੂਏਟ ਕੋਰਸਾਂ ਵਾਸਤੇ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਨੰੂ ਸਵਕਟੋਰੀਅਨ 
ਟਰਸ਼ਰੀ ਅਡਸਮਸ਼ਨਜ਼ ਸੈਂਟਰ (VTAC) ਰਾਹੀਂ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ 
ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ।  ਸਾਲ 12 ਤੋਂ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਸਵਸਦਆਰਿੀਆਂ 
ਵਾਸਤੇ VTAC ਕੋਰਸ ਦੀਆਂ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਅਗਸਤ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ 
ਲੈਕੇ ਸਤੰਬਰ ਦੇ ਅੰਤ ਤੱਕ ਖੁੱਲ੍ਹੀਆਂ ਰਸਹੰਦੀਆਂ ਹਨ, 
ਹਾਲਾਂਸਕ ਇਹਨਾਂ ਸਸਮਆਂ ਤੋਂ ਅੱਗੇ-ਸਪੱਛੇ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਣ ਦੇ ਵੀ 
ਕੁਝ ਮੌਕੇ ਹੁੰ ਦੇ ਹਨ ।  

VTAC ਉਹ ਸਿਾਨ ਵੀ ਹੈ ਸਜੱਿੇ ਤੁਹਾਡਾ ਬੱਚਾ ਸਪੈਸ਼ਲ 
ਐਟਂਰੀ ਐਕਸੈੱਸ ਸਕੀਮ (SEAS) ਵਾਸਤੇ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇ 
ਸਕਦਾ ਹੈ।  ਇਹ ਸਕੀਮ ਸਨਮਨਸਲਖਤ ਸ਼੍ੇਣੀਆਂ ਦੇ ਆਧਾਰ 
’ਤੇ ਸਵਸ਼ੇਸ਼ ਸਵਚਾਰ ਪ੍ਦਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ:

n ਸਕਸੇ ਖੇਤਰੀ ਅਤੇ ਦੂਰ-ਦੁਰਾਡੇ ਖੇਤਰ ਸਵੱਚ ਸੈਕੰਡਰੀ 
ਸਕੂਲ ਸਵਖੇ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰੀ ਹੋਵੇ

n ਸਕਸੇ ਅਸਜਹੇ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਕੂਲ ਸਵੱਚ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰੀ ਹੋਵੇ 
ਸਜਸਦੀ ਉਚੇਰੀ ਸਸੱਸਖਆ ਸਵੱਚ ਪ੍ਤੀਸਨਧਤਾ ਘੱਟ ਹੈ

n ਗੈਰ-ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਬੋਲਣ ਵਾਲਾ ਸਪਛੋਕੜ

n ਮੁਸ਼ਸਕਲ ਸਨੱਜੀ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ

n ਸਵੱਤੀ ਤੰਗੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ

n ਅਪੰਗਤਾ ਜਾਂ ਡਾਕਟਰੀ ਅਵਸਿਾ

n ਪ੍ੌੜ ਉਮਰ ਦੇ ਸਵਸਦਆਰਿੀ

ਸਵਸਦਆਰਿੀ VTAC ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਵਜ਼ੀਸਫਆਂ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਅਰਜ਼ੀ 
ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਨ।  ਕੁਝ ਕੁ ਵਜ਼ੀਫੇ ਅਕਾਦਸਮਕ ਮੈਸਰਟ ਵਾਸਤੇ 
ਸਦੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ (ਸਾਲ 12 ਦੇ ਨਤੀਸਜਆਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ), 
ਜਦਸਕ ਕੁਝ ਹੋਰ ਸਹੱਸੇਦਾਰੀ ’ਤੇ ਆਧਾਰਤ ਹੁੰ ਦੇ ਹਨ। 

VTAC ਕੋਰਸ, SEAS ਅਤੇ ਵਜ਼ੀਫਾ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਨੰੂ ਉਹਨਾਂ 
ਸਾਰੀਆਂ ਸਵਕਟੋਰੀਅਨ ਯੂਨੀਵਰਸਸਟੀਆਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ 
ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਸਜੰਨ੍ਹ ਾਂ ਨੰੂ ਤੁਹਾਡਾ ਬੱਚਾ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕਰਦਾ ਹੈ।  
ਹਰੇਕ ਕੋਰਸ/ਯੂਨੀਵਰਸਸਟੀ ਵਾਸਤੇ ਸਵਅਕਤੀਗਤ ਤੌਰ ’ਤੇ 
ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਣਾ ਜਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ।  

ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਏਿੇ ਉਪਲਬਧ ਹ ੈ 
www.vtac.edu.au. 

ਇਹਦੀ ਕੀਮਤ ਸਕੰਨੀ ਹੈ?
ਸਜ਼ਆਦਾਤਰ ਆਸਟਰੇਲੀਆਈ ਅੰਡਰਗਰੈਜੂਏਟ 
ਸਵਸਦਆਰਿੀਆਂ ਨੰੂ ਰਾਸ਼ਟਰਮੰਡਲ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੋਰਸ 
ਦੀਆਂ ਫੀਸਾਂ ’ਤੇ ਛੋਟ ਸਦੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।  ਉਹਨਾਂ ਨੰੂ ਇੱਕ 
ਅਸਜਹੀ ਚੀਜ਼ ਸਵੱਚ ਦਾਖਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਸਜਸਨੰੂ 
ਕਾਮਨਵੈਲਿ ਸਪੋਰਟਡ ਪਲੇਸ (CSP) ਵਜੋਂ ਜਾਸਣਆ ਜਾਂਦਾ 
ਹੈ, ਸਜਸਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਸਕ ਸਵਸਦਆਰਿੀ ਖ਼ਰਚੇ ਦਾ 
ਇੱਕ ਅਨੁਪਾਤ ਅਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ (ਸਵਸਦਆਰਿੀ ਯੋਗਦਾਨ 
ਰਕਮ ਜਾਂ SCA) ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਦਾ ਪੈਸਾ ਸਰਕਾਰ ਸਦੰਦੀ ਹੈ। 

ਰਕਮ ਸਜਸਨੰੂ ਅਦਾ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ 
ਬੱਚੇ ਵੱਲੋਂ ਪੜ੍ਹੇ ਜਾਂਦੇ ਸਵਅਕਤੀਗਤ ਯੂਸਨਟਾਂ ਜਾਂ ਸਵਸਸ਼ਆਂ 
’ਤੇ ਸਨਰਭਰ ਕਰੇਗੀ ਅਤੇ ਸਾਲ ਦਰ ਸਾਲ ਬਦਲਦੀ ਰਹੇਗੀ, 
ਪਰ ਖ਼ਰਚੇ $5000 ਅਤੇ $9000 ਪ੍ਤੀ ਸਾਲ ਦੇ ਸਵਚਕਾਰ 
ਹੁੰ ਦੇ ਹਨ।  ਸਵਸਦਆਰਿੀ ਇਹ ਰਕਮ ਸਸੱਸਧਆਂ ਅਦਾ ਕਰਨ 
ਦੀ ਚੋਣ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਜੇ ਉਹ ਯੋਗ ਹੋਣ ਤਾਂ ਉਹ 
HECS-HELP ਸਕੀਮ ਤੱਕ ਪਹੁੰ ਚ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।  
HECS-HELP ਸਵਸਦਆਰਿੀਆਂ ਨੰੂ ਭੁਗਤਾਨ-ਵਾਪਸੀ ਤਦ 
ਤੱਕ ਸਿਸਗਤ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ ਜਦ ਤੱਕ ਉਹ 
ਕੋਈ ਆਮਦਨ ਕਮਾਉਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਦੰਦੇ। 

ਸਰਹਾਇਸ਼, ਯਾਤਰਾ, ਸਕਤਾਬਾਂ ਅਤੇ ਸਮੱਗਰੀਆਂ ਵਾਸਤੇ 
ਖ਼ਰਸਚਆਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਯੂਨੀਵਰਸਸਟੀ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੇ ਨਾਲ 
ਹੋਰ ਖ਼ਰਚੇ ਵੀ ਜੁੜੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ।  ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ 
ਬੱਚਾ Centrelink (www.centrelink.gov.au) ਦੁਆਰਾ 
ਸੰਚਾਸਲਤ ਆਮਦਨ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋਵੇ।  
ਸਵਸਦਆਰਿੀ ਦੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ’ਤੇ ਸਨਰਭਰ ਕਰਨ ਅਨੁਸਾਰ, 
ਵੱਖਰੇ ਲਾਭ, ਵੱਖਰੀਆਂ ਭੁਗਤਾਨ ਦਰਾਂ ਅਤੇ ਲੋੜਾਂ ਹੁੰ ਦੀਆਂ 
ਹਨ। 

ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵਾਸਤ ੇwww.monash.edu/fees ਦੇਖੋ, 
ਆਪਣੇ ਬੇਟੇ ਜਾਂ ਬੇਟੀ ਦੇ ਕੈਰੀਅਰ ਪ੍ੈਕਟੀਸ਼ਨਰ ਨਾਲ ਗੱਲ 
ਕਰੋ ਜਾਂ 1800 ਮੋਨਾਸ਼ ਨੰੂ ਕਾਲ ਕਰੋ।

ਤੁਸੀਂ ਸਕਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਦਦ 
ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ?
ਆਪਣੀ ਕੋਰਸ ਵਾਸਤੇ ਅਰਜ਼ੀ ਨੰੂ 
ਭਰਦੇ ਸਮੇਂ, ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੰੂ ਇੱਕ 
SEAS ਅਤੇ ਵਜ਼ੀਫਾ ਅਰਜ਼ੀ ਦੋਨੋਂ  
ਹੀ VTAC ਰਾਹੀਂ ਦਾਖਲ ਕਰਨ 
ਵਾਸਤੇ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕਰੋ।

ਅਗਲੇਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵਾਸਤੇ ਸਕੱਿੇ ਜਾਣਾ ਹ ੈ
ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈਣ ਲਈ ਤੁਹਾਡੇ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮੌਕੇ ਹਨ:  
ਸਮਾਗਮ ਅਤੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸ਼ੈਸ਼ਨ
n ‘ਐਟ ਮੋਨਾਸ਼’ ਸੈਮੀਨਾਰ
n ਮੋਨਾਸ਼ ਮਾਪਾ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸ਼ਾਮਾਂ
n ਓਪਨ ਡੇ – ਅਗਸਤ ਸਵੱਚ ਪਸਹਲਾ ਵੀਕਇੰਡ
n ਕੋਰਸ ਅਤੇ ਕੈਰੀਅਰ ਪ੍ਦਰਸ਼ਨੀਆਂ (ਸਜਵੇਂ ਸਕ VCE Expo)

ਇਕੱਲੇ-ਨਾਲ-ਇਕੱਲਾ ਸਲਾਹ
n 1800 MONASH ’ਤੇ ਮੋਨਾਸ਼ ਦੇ ਅਮਲੇ ਨੰੂ ਕਾਲ ਕਰੋ
n ਸਕੂਲ ਦੇ ਕੈਰੀਅਰ ਪ੍ੈਕਟੀਸ਼ਨਰ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰੋ

ਵੈੱਬਸਾਈਟ
n ਅਗਲੇਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਖੋ: www.monash.edu
n ਸਾਡੇ ਆਨਲਾਈਨ ਕੋਰਸ ਫਾਈਡਂਰ ਔਜ਼ਾਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰੋ:   

www.monash.edu.au/coursefinder

ਇਸ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਸਵਚਲੀ ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਕਾਸ਼ਨ ਦੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਨਵੀਨਤਮ ਹੈ।  ਮੋਨਾਸ਼ ਯੂਨੀਵਰਸਸਟੀ ਇਸ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੰੂ ਸਕਸੇ ਵੀ ਸਮੇਂ ਬਦਲਣ ਦਾ ਹੱਕ ਰਾਖਵਾਂ ਰੱਖਦੀ ਹੈ 
– ਸਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਤਾਜ਼ਾ ਜਾਣਕਾਰੀਆਂ ਵਾਸਤੇ ਮੋਨਾਸ਼ ਯੂਨੀਵਰਸਸਟੀ ਦੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਦੇਖੋ (www.monash.edu)। ਪ੍ਕਾਸਸ਼ਤ ਅਪਰੈਲ 2013। 

     


