
Số lượng giới hạn. Đăng ký ngay!

Một khóa học “CHC33015 Certificate 
III in Individual Support” được tổ 
chức cùng nhau bởi ACACIA và CASS sẽ 
sớm được bắt đầu vào tháng 6 năm 2020. 
Văn bằng này sẽ giúp bạn xây dựng một 
nghề nghiệp trong lĩnh vực Khuyết tật, 
chăm sóc người cao niên và ngành công 
nghiệp chăm sóc cộng đồng. Đây cũng là 
cơ hội tốt để đạt được kinh nghiệm và 
việc làm trong các tổ chức cộng đồng như 
CASS.

• 15 tuổi trở lên, và
• Không còn đi học ở trường, và

• Sinh sống hoặc làm việc tại tiểu bang 
NSW (hoặc là người Thổ dân sinh sống ở 
những vùng dân cư đặc biệt tại NSW), và

• Có quốc tịch Úc, thường trú nhân Úc, 
người giữ visa nhân đạo Úc hoặc quốc tịch 
New Zealand.

CASS:

Tiếng Hoa/Tiếng Anh: 0424 026 405

Tiếng Hàn/Tiếng Anh: 0409 606 295

Tiếng Việt/Tiếng Anh: 0408 918 765

Tiếng Đông Dương/Tiếng Anh: 0407 104 264

NGÀY
Bắt đầu từ ngày 15 tháng 6 năm 2020

THỜI GIAN
Mỗi thứ hai, thứ ba, 

 thứ tư từ 9:30 sáng đến 12:30 trưa
(Khóa đào tạo được bắt đầu qua học tập từ xa 

‘distant learning và sẽ chuyển sang lớp học 
mặt đối mặt theo hướng dẫn của chính phủ 

Úc COVID-19)

THỜI GIAN KHÓA HỌC
Từ 6 tháng 

(cộng thêm 120 giờ thực tập)

LỆ PHÍ CỦA KHÓA HỌC
Khóa học này được tài trợ của tiểu 
bang NSW. Lệ phí khóa học có thể 
khác nhau theo từng trường hợp, tùy 
thuộc vào điều kiện nhận được tài trợ 
của Smart & Skilled.

THÔNG TIN KHÓA HỌC

ĐĂNG KÝ

CÁC ĐIỀU KIỆN CẦN

Acacia là một cơ quan đào tạo được đăng ký với cơ quan chất lượng kỹ năng Úc (ASQA), RTO # 91469.
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Bạn đang tìm kiếm để thay đổi nghề nghiệp? 
Nhận được văn bằng bạn cần về dịch vụ khuyết tật, 
chăm sóc người cao niên và chăm sóc cộng đồng



Limited Spaces. Enrol Now !!

A “CHC33015 Certificate III in 
Individual Support”  course organised 
jointly by ACACIA and CASS will soon be 
starting in June 2020. This qualification 
will assist you to build a career in the 
disability, ageing, home and community 
care sectors. This would also be a good 
opportunity to gain experience and 
employment in community organisations 
such as CASS.

Looking for a change in career?  
Get the qualification you need in disability, 
ageing, home and community care.

• 15 years old and over, and 
• No longer at school, and
• Living or working in NSW (or an 

Aboriginal or Torres Strait Islander 
person living in specific NSW areas), and

• An Australian citizen, Australian permanent 
resident, Australian humanitarian visa 
holder or New Zealand citizen. 

CASS:

Chinese/English:  0424 026 405

Korean/English:  0409 606 295

Vietnamese/English: 0408 918 765

Indonesian/English: 0407 104 264

DATE
Starting on 15 June 2020

TIME
Every Monday, Tuesday, Wednesday

9:30 am – 12:30 pm
(Training would commence via distant 
learning and will transition into face to 
face classroom according to Australian 
Government COVID-19 guidelines.)

COURSE DURATION
From 6 months

(plus 120 hours of work placement)

COURSE FEE
This training is subsidised by the 
NSW Government. Course fees 
may vary depending on eligibility 
for Smart and Skilled funding.

COURSE INFORMATION 

ENQUIRES

ELIGIBILITY REQUIREMENTS 

Acacia Education and Training is a registered training provider with the Australian Skills Quality Authority (ASQA), RTO No. 91469.
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