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Trường Cao đẳng cộng đồng breakthru đã hợp tác với CASS để hỗ trợ sự nghiệp 
của bạn trong lĩnh vực khuyết tật, chăm sóc người già và chăm sóc cộng đồng 
thông qua khóa học được công nhận 

Certificate III in Individual Support (CHC33015)
Bằng cách hoàn thành văn bằng được công nhận trên toàn quốc này, bạn sẽ có 
được kiến   thức và kỹ năng để chứng minh sự nghiệp của bạn trong tương lai trong 
lĩnh vực cộng đồng, chẳng hạn như CASS. Đây sẽ là một cơ hội tốt để xem bạn có 
đủ điều kiện tham gia chương trình “Thông minh và Có tay nghề”, đây là một cải 
cách của hệ thống giáo dục và đào tạo nghề NSW.

Các điều kiện cần
•  Từ 15 tuổi trở lên, và
•  Không còn đi học trong trường, và
•  Hiện đang sống hay đi làm ở tiểu bang NSW 

(hay là người Thổ dân/người đảo Torres Strait 
đang sống tại một số vùng của NSW), và

•  Là người có quốc tịch Úc hay là thường trú 
nhân của Úc, hoặc là người đang giữ visa 
nhân đạo của Úc, hoặc là người có quốc tịch 
New Zealand.

Ngày
Bắt đầu từ Thứ Hai ngày
21 tháng 9 năm 2020 

Thời gian
Học trực tuyến, linh hoạt với các lớp học 
trực tiếp, trực tuyến vào mỗi Thứ Hai từ 
9 giờ sáng đến 12 giờ chiều và sự hỗ trợ 
liên tục từ Huấn luyện viên tận tâm của 
bạn.

Thời lượng khóa học
6 tháng (cộng với 120 giờ thực tập)

Học phí  
Có thể thay đổi, tùy thuộc vào khả năng 
hội đủ điều kiện của bạn đối với tài trợ 
“Thông minh và Có tay nghề cao” của NSW.

Mọi thắc mắc và Đăng kýMọi thắc mắc và Đăng ký
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