Nhất Nghệ Tinh Nhất Thân Vinh
Lưu Ngọc Huy
Các ngành nghề có liên quan đến việc
phục vụ con người từ Luật Sư, Bác
Sĩ đến Y Tá, Chăm Sóc Cao Niên,
Giữ Trẻ, Giáo Viên, Bán Hàng, v.v..
thường đòi hỏi người hành nghề cần
phải thích và có kỹ năng giao tiếp với
khách hàng. Thế nhưng, cho đến bây
giờ, đại đa số các trường đại học tại
Úc khi tuyển thí sinh vào các ngành
nghề trên đều chỉ dựa vào một con số
- điểm thi vào đại học ENTER.
Hẳn có rất nhiều các cô cậu tú quanh
năm suốt tháng chỉ biết miệt mài với
sách vở, rồi lên thẳng đại học rồi ra
trường và “hành nghề” – và đến lúc
này họ mới có thể phát hiện ra rằng
họ không thích tiếp xúc với những
khách hàng của họ.
Bắt đầu từ năm tới, 2009, sẽ có một
thay đổi lớn trong việc tuyển sinh vào
các ngành nghề phục vụ như Nhân
Văn, Thương Mại, Y Tá, Giáo Dục
và Làm Việc Với Giới Trẻ: Trường
Đại Học Công Giáo Úc (Australian
Catholic University) –trường đại
học lớn nhất tại Úc, sẽ dành 50%
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số chỗ cho những thí sinh đã hoàn
tất ¾ chương trình VCE và chứng
minh được rằng họ có làm việc với
cộng đồng qua trường học, chùa và
nhà thờ, và các tổ chức thể thao và
văn hoá. Các thí sinh được tuyển
theo dạng này sẽ nhận được thư chấp
nhận của trường vào giữa tháng
Chạp, tức một tháng trước những thí
sinh khác.
Việc bỏ thời gian và tâm huyết ra để
“làm thiện nguyện” rồi đây sẽ mang
thêm một ý nghĩa mới – nó không
chỉ giúp người làm thiện nguyện
thoả mãn ước nguyện muốn giúp đỡ
người khác, mà còn giúp mở rộng
cửa cho những ai thật sự muốn bước
vào các ngành nghề phục vụ con
người và xã hội.
Hiện tại thì có 4 trong 5 công việc
tại Úc nằm trong kỹ nghệ phục vụ,
và theo ước lượng của Viện Nghiên
Cứu Kinh Tế Và Kỹ Nghệ Quốc Gia
thì trong hai thập niên tới, 10% công
việc của kỹ nghệ phục vụ tại Úc, tức
khoảng 850,000 công việc, sẽ bị rơi

vào tay các nước láng giềng.
Vì thế, việc liên kết giữa các trường
trung học, đại học, các cơ quan huấn
nghệ, các công ty, thương vụ, tổ
chức xã hội và phục vụ cộng đồng,
v.v.. sẽ giúp làm vững mạnh kỹ nghệ
phục vụ tại Úc, giúp ngăn chặn việc
các công việc bị các nước chậm phát
triển “cướp” mất.
Hội Phụ Nữ Việc Úc đã đoán biết
trước được tầm quan trọng của việc
đào tạo và phát triển các ngành nghề
phục vụ từ nhiều năm qua. Hội là
một tổ chức được chính phủ cấp giấy
phép mở các khoá học từ ngắn hạn
đến 2 năm (Diploma). Hiện nay, Hội
đang có các khoá học về giữ trẻ và
chăm sóc cao niên và sẽ có thêm
những khoá khác nữa trong tương lai
gần.
Nếu quí vị muốn làm thiện nguyện
hoặc muốn biết thêm về các khoá
huấn nghệ của Hội, xin vui lòng liên
lạc với chúng tôi qua số 9428 9078.
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