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HỘI PHỤ NỮ VIỆT ÚC
Tổ chức vô vụ lợi phục vụ cộng đồng từ 1983

Trường dạy nghề được Bộ Giáo Dục Victoria cấp phép.
Trên 20 năm kinh nghiệm với chất lượng cao nhất theo tiêu chuẩn của Chính Phủ.

HỌC TẠI HỘI,HỌC VIÊN
NAM NỮ SẼ ĐƯỢC:
TẠO CƠ HỘI MỚI
(Skills First Reconnect)

Hỗ trợ học viên tuổi từ 17-64, chưa tốt
)) Cơ hội tìm được việc cao (70%-90%);
nghiệp lớp 12, và chưa tìm được việc trong
)) Giúp tìm chỗ thực tập;
12 tháng qua.
)) Tỉ lệ học viên tốt nghiệp cao (90%);
Nhân viên người Việt tư vấn và giúp đỡ tận
)) Giáo viên giàu kinh nghiệm;
tình cho từng học viên:
)) Nhân viên người Việt hỗ trợ tận tình
◊ Tìm hiểu kỹ năng, nhu cầu học vấn và tìm
suốt khóa học;
việc làm;
)) Dễ dàng trao đổi và giúp đỡ nhau vì đa
◊ Cung cấp các khóa ngắn hạn và những
số học viên là người Việt;
dịch vụ giúp học viên đủ khả năng theo
)) Cơ hội tham gia Chương trình ‘Skills
học một khóa nghề;
(*)
First Reconnect’
◊ Chuyển tiếp sang các khóa được công
(*) Có điều kiện áp dụng
nhận toàn quốc hoặc trợ giúp tìm việc làm.

HỌC NGHỀ MIỄN PHÍ

Địa điểm học: Braybrook, Richmond và
Springvale

Hãy Gọi Ngay Cho
Tiến Sĩ Ngô Thái Phương:
( 9396 1922 / 0403 406 341
avwa.org.au

(*)

◊ Chứng Chỉ Cấp III Về:
• Chăm Sóc Cao Niên (CHC33015)
• Chăm Sóc Trẻ Em (CHC30113)
◊ Văn Bằng  Diploma Về Chăm Sóc Trẻ
Em (CHC50113)

Các khóa học trên được công nhận toàn quốc và do Chính Phủ Liên Bang và Victoria tài trợ
học phí. Khuyến khích người khuyết tật ghi danh.

CÁC KHÓA NGẮN HẠN
• Tiếng Anh Cơ Bản
• Vi Tính Ứng Dụng
• Kỹ Năng Tìm Việc

(*) Có điều kiện áp dụng
Cập nhật tháng Tám 2017

