Thời gian học là 14 giờ / tuần và 240 giờ thực tập tại 1 nhà
trẻ được cấp phép (Giữ Trẻ Toàn Thời Gian). Hội sẽ giới
thiệu nơi thực tập cho học viên.

CHCECE003

Phương Pháp Đánh Giá

CHCECE010

CHC50113 Văn Bằng Về Chăm
Sóc Trẻ Em

Phương pháp đánh giá gồm tổng hợp các hình thức: hỏi
đáp, các bài tập lớn về nghiên cứu hoặc giải quyết các tình
huống, thực hành và báo cáo đánh giá từ nơi thực tập.
Học viên được đánh giá là đậu môn học khi họ đạt yêu cầu
của cả bài đánh giá lý thuyết và thực hành.

Chương Trình Skills First

Công Nhận Miễn Giảm Môn Học/ Chuyển Tiếp Môn
Học

CHCECE011

CHCECE013
CHCECE009
CHCECE007

(Dành cho học viên có đủ điều kiện)

CHCECE001
CHCDIV002

Hãy liên lạc với Trung Tâm Dạy Nghề của Hội Phụ Nữ
Việt Úc qua số (03) 9396 1922 để biết thêm chi tiết.

CHCECE017

Điều Kiện Để Được Tài Trợ

Giới Thiệu Về Khóa Học
Khóa dạy nghề nhằm đáp ứng nhu cầu cần tuyển nhân
viên làm việc của ngành Chăm Sóc Trẻ Em. Học viên sẽ
được trang bị đầy đủ kỹ năng và kiến thức cho công việc
chăm sóc trẻ từ 0 đến 6 tuổi.

Hoàn Thành Khóa Học
Sau khi hoàn thành khóa học này, học viên có thể làm
việc như: Nhân viên Chăm Sóc Trẻ, phụ trách các Nhóm
Playgroup (Chơi Mà Học), mở lớp giữ trẻ tại gia. Học
viên cũng có thể lựa chọn tiếp tục học để có bằng cấp
cao hơn Về Chăm Sóc Trẻ Em.

CHCECE018

Học Phí Khóa Học

CHCECE020

(bao gồm học phí, phí học liệu, phí ghi danh)

Thời Gian Học
54 tuần học (thời gian học có thể thay đổi phụ thuộc vào
trình độ học vấn hoặc thời gian học tại lớp)

CHCECE023
CHCECE024

CHCECE021
CHCECE026

Hãy Ghi Danh Hôm Nay

CHCECE019

Hội Phụ Nữ Việt Úc
Trung Tâm Dạy Nghề Được Cấp Phép (TOID:22594)
Điện thoại: (03) 9396 1922
Email: training@avwa.org.au
Web: www.avwa.org.au

Danh Sách Các Môn Học

Điều Kiện Ghi Danh
Không có yêu cầu đầu vào cho khóa học. Học viên chỉ cần
đạt yêu cầu của bài đánh giá về khả năng Anh Ngữ và Toán
Học Cơ Bản (LLN). Ngoài ra, học viên cũng cần phải có Lý
Lịch Tư Pháp trong sạch và Thẻ Làm Việc Với Trẻ Em là
điều kiện bắt buộc để thực tập tại các nhà trẻ.

CHCECE022

Hãy tham khảo Bảng Phí hoặc liên lạc trực tiếp với văn
phòng của chúng tôi để biết thêm chi tiết về các khoản phí
cho toàn khóa học

Unit Code
CHCPRT001
CHCLEG001
CHCECE005
CHCECE004
CHCECE002

Unit of Competency
Identify and respond to children and young
people at risk
Work legally and ethically
Provide care for babies and toddlers
Promote and provide healthy food and drink
Ensure the health and safety of children

CHCECE016
CHCECE025
HLTWHS003
CHCPRP003

Nominal
Hours

Khóa Học Được Công Nhận Toàn Quốc

Chính Phủ Liên Bang và Chính Phủ Victoria tài trợ cho học
viên có đủ điều kiện để ghi danh vào khóa học. Hãy tham
khảo Cuốn Hướng Dẫn cho Học Viên của Hội Phụ Nữ Việt
Úc để biết thêm thông tin. Người khuyết tật được khuyến
khích ghi danh khóa học này.

40
55
60
35
63

BSBINN502
HLTAID004

Provide care for children
Provide experiences to support child’s play and
learning
Support the holistic development of children in
early childhood
Use information about children to inform
practice
Use an approved learning framework to guide
practice
Develop positive and respectful relationships
with children
Develop cultural competence
Promote Aboriginal and/or Torres Islander
cultural safety
Foster the holistic development and wellbeing of
the child in early childhood
Nurture creativity in children
Promote children's agency
Analyse information to inform learning
Design and implement the curriculum to foster
children's learning and development.
Establish and implement plans for developing
cooperative behaviour
Implement strategies for the inclusion of all
children
Work in partnership with families to provide
appropriate education and care for children
Facilitate compliance in an education and care
services
Establish and maintain a safe and healthy
environment for children
Embed sustainable practices in service
operations
Maintain work health and safety
Reflect and improve own professional practices
Build and sustain an innovative work
environment
Provide an emergency first aid response in an
education and care setting

70
40
70
40
70
70
70
20

240
80
80
70
170
50
50
70
120
50
60
40
120
70
20

Hội Phụ Nữ Việt Úc
Trụ sở chính: 30-32 Lennox St, Richmond, VIC, 3121
Văn phòng 2: 7/6-12 South Rd, Braybrook, VIC, 3019
Văn phòng 3: 19/134 Springvale Rd, Springvale, VIC, 3171
Cập nhật Tháng 7, 2017

