Vietnamese
Bản Kiểm Tra Skills First
Bạn đang nghĩ đến việc đi học hoặc huấn luyện thêm không?
Skills First [Chương Trình Huấn Nghệ] là một phần trong hệ thống giáo dục của Úc để huấn luyện kỹ
năng và tay nghề. Nó bao gồm Khoá Căn Bản; Chứng Chỉ Cấp I, II, III, và IV; rồi tới Trung Cấp và Cao
Đẳng.
Các khoá đại học bao gồm cử nhân và hậu đại học.
Chính phủ tài trợ huấn luyện – Tôi có được không?
Công dân Úc và Tân Tây Lan và thường trú nhân Úc có thể được tài trợ huấn luyện của chính phủ từ
Chứng Chỉ Cấp I đến bậc Cao Đẳng, tuỳ theo tình trạng, nhưng:
 Mỗi năm bạn chỉ được tham gia tối đa hai khoá,
 Bạn chỉ được trợ giúp cho hai khoá học cùng một lúc,
 Bạn có thể chỉ được hỗ trợ cho hai khoá cùng bậc học trong suốt đời, và
 Bạn chỉ được học ở bậc cao hơn bậc học được công nhận bạn đã học xong.
Xin lưu ý:
Cá nhân bị ngành xe hơi cho nghỉ việc được áp dụng quy định khác.
Khoá Căn Bản có vài quy định khác. Trình độ Anh ngữ sẽ quyết định cấp học Chứng Chỉ
Những người tỵ nạn, tuỳ theo loại chiếu khán nhập cảnh, được tài trợ học đến Chứng Chỉ bậc 4.
Tất cả quy định kể trên chỉ áp dụng cho việc huấn luyện có tài trợ.
Để kiểm tra điều kiện của bạn, xin vào:
http://www.education.vic.gov.au/training/learners/vet/Pages/funding.aspx
Phí Tổn
Điều quan trọng là trước khi bắt đầu bất kỳ khoá học nào phải kiểm tra xem phí tổn là bao nhiêu. Có khi
chính phủ tài trợ cho khoá học hoặc có khi bạn phải tự trả tiền. Có khi đó là tiền nợ mà bạn phải trả lại, đây
gọi là nợ VETFEE Help. Điều quan trọng nữa là phải kiểm tra xem bạn có thể phải trả bao nhiêu cho vật
liệu, sách vở, hoặc các chi phí khác.
Để biết thêm về phí tổn, xin vào:
http://studyassist.gov.au/sites/studyassist/helppayingmyfees/vet-fee-help/pages/vet-fee-help
Tổ Chức Huấn Luyện Có Đăng Ký
Có nhiều tổ chức ở Victoria cung cấp khoá học Skills First. Các tổ chức nầy được gọi là RTO (Registered
Training Organisations – Tổ Chức Huấn Luyện Có Đăng Ký). Điều quan trọng là phải chọn lựa tổ chức
huấn luyện một cách cẩn thận vì có nhiều nơi có thể không đáng tin cậy. Nếu một RTO liên lạc với bạn và
nói rằng phải đi học trước khi có được việc làm nào đó thì điều quan trọng là bạn phải kiểm tra xem thật sự
có việc không sau khi học xong.
Thông tin thêm
Tìm thêm thông tin ở những trang nhà sau:
 Victorian Department of Education and Training (Bộ Giáo Dục và Huấn Luyện Tiểu Bang Victoria)
http://www.education.vic.gov.au/training/learners/vet/Pages/default.aspx
 Victorian Skills Gateway, về những khoá học để chọn
http://www.education.vic.gov.au/victorianskillsgateway/Pages/home.aspx

Trước khi bạn chọn một RTO, hãy kiểm tra những câu hỏi được đề nghị sau đây
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Nơi Huấn Luyện Có…?
Có
hoặc
Không

Tổ chức khoá học đủ thời gian để đảm bảo rằng bạn hoàn thành khoá học không?
Chứng Chỉ II:
12-20 tuần
Chứng Chỉ III: 20 tuần
Chứng Chỉ IV 20-40 tuần
Cao Đẳng:
18-24 tháng
Nếu khoá học ngắn hơn thời gian vừa nêu, có thể không đủ để hoàn tất những điều bạn cần
học.

Có/
Không

Báo cho bạn biết số giờ đến lớp và số giờ tự học không?
Nếu hơn 60 % thời gian của khoá là tự học hoặ học qua mạng, bạn cần xem xét kỹ lưỡng
xem mình có đủ tự tin để tự học không.

Có/
Không

Tiến hành xem xét trước để:
 Đảm bảo khoá học đáp ứng được nhu cầu cá nhân của bạn,
 Xác nhận việc học trước đây của bạn,
 Xác định trình độ kiến thức của bạn đủ để hoàn thành khoá học, và
 Liên kết với cơ hội việc làm hoặc học lên cao?

Có/
Không

Thông báo bằng văn bản về học phí, và:
 Cho bạn biết khoá học sẽ tốn bao nhiêu,
 Cung cấp chi tiết số tiền được hoàn lại nếu bạn không thể hoàn tất khoá học, và
 Cho biết bạn sẽ được cho vay bao nhiêu để hoàn thành khoá học, nếu có?

(Luôn luôn kiểm tra xem có xin được VETFEE Help không)

Một vài RTO không tính học phí. Trong trường hợp nầy, kiểm tra xem RTO nầy đã hành nghề
được bao lâu và hỏi xem có tin tưởng họ được không.
Có/
Không

Cung cấp thực tập trong ngành nếu đây là điều kiện của khoá học, và:
 Họ có giúp bạn để tìm chổ thực tập không?
 Họ có giám sát việc thực tập để giúp bạn giải quyết vấn đề không?

Có/
Không

Cung cấp thông tin về cách đánh giá bạn trong khoá học?

Có/
Không

Cho biết tổ chức nầy đã tổ chức khoá học được bao lâu?

Có/
Không

Liên lạc với học viên sau khi hoàn tất để đánh giá chất lượng huấn luyện và kết quả việc
làm?

Có/
Không

Đảm bảo rằng bạn thông hiểu việc tham gia khoá học sẽ ảnh hưởng thế nào đến việc
huấn luyện có tài trợ của chính phủ về sau nầy?
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