Thời gian học là 12 giờ /tuần và 120 giờ thực tập tại 1 viện
dưỡng lão theo yêu cầu của các môn học. Hội sẽ giới thiệu
nơi thực tập cho học viên.

CHC33015- Chứng Chỉ Cấp III
Về Chăm Sóc Cao Niên
Chương Trình Skills First
(Dành cho học viên có đủ điều kiện)

HLTWHS002

Follow safe work practices
for direct client care

25

C

CHCCCS015

Provide individualised
support

30

E

HLTINF001

Comply with infection
prevention and control
policies and procedures

25

E

CHCCCS011

Meet personal support need

60

C

CHCDIV001

Work with diverse people

40

C

CHCCCS023

Support independence and
well being

80

E

CHCAGE005

Provide support to people
living with dementia

65

C

CHCLEG001

Work legally and ethically

55

C

CHCCOM005

Communicate and work in
health or community services

30

C

HLTAAP001

Recognise healthy body
systems

70

Học Phí Khóa Học (bao gồm học phí, phí học liệu, phí ghi
danh)

E

CHCAGE001

Facilitate the empowerment
of older people

50

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

E

CHCDIS003

Support community participation and social inclusion

60

E

CHCCCS017

Provide loss and grief
support

55

Phương Pháp Đánh Giá
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.

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

Điều Kiện Để Được Tài Trợ

Giới Thiệu Về Khóa Học
Khóa học đào tạo nhân viên làm việc theo chương trình
chăm sóc cá nhân để giúp đỡ người cao niên hoặc người
khuyết tật sinh sống trong vùng.

Hoàn Thành Khóa Học
Sau khi hoàn thành khóa học này, học viên có thể lựa
chọn hoặc tiếp tục học để có Chứng Chỉ Cấp IV Về Chăm
Sóc Cao Niên (CHC 43115) hoặc Chứng Chỉ Cấp IV Về
Chăm Sóc Người Khuyết Tật; hoặc tìm việc làm trong
ngành như nhân viên chăm sóc cao niên tại viện dưỡng
lão, nhân viên chăm sóc tại gia.

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 là điều kiện bắt buộc để thực tập
tại các viện dưỡng lão.

Unit of Competency

C

Công Nhận Miễn Giảm Môn Học/ Chuyển Tiếp Môn
Học

Khóa Học Được Công Nhận Toàn Quốc

Unit Code

Nominal
Hours

Thời gian - 01 năm với tổng số 13 môn học (gồm 7 môn
bắt buộc và 6 môn tự chọn (thời gian học có thể thay đổi
phù thuộc vào trình độ học vấn hoặc thời gian học tại lớp)

Core/
Elective

Thời Gian Học

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.

Hãy Ghi Danh Hôm Nay
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

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
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Danh Sách Các Môn Học

