
*Trường Cao đẳng Cộng đồng breakthru là nhà cung cấp dịch vụ đào tạo đã đăng ký với Cơ quan Chất lượng Kỹ năng Úc (ASQA), RTO # 91512.

Trường Cao đẳng cộng đồng Breakthru đã hợp tác với CASS để hỗ trợ sự nghiệp của 
bạn thông qua khóa học 

Certificate III in Individual Support (CHC33015)
• Nâng cao kiến thức và kỹ năng của bạn để hỗ trợ người già và người khuyết tật trong 

môi trường gia đình và cộng đồng
• Đạt được bằng cấp chính thức để đảm bảo công việc lâu dài của bạn
• Vị trí thực tập có thể được sắp xếp để có thể dẫn bạn đến con đường sự nghiệp trong 

một tổ chức như CASS
• Số lượng có hạn và MIỄN PHÍ (nếu đủ điều kiện cho Smart & Skilled)

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 Ba 02/02/2021
Thời gian Thứ Ba và Thứ Sáu hằng tuần từ 
 9 giờ sáng đến 3 giờ chiều
 Việc đào tạo sẽ bắt đầu thông qua lớp học trực tiếp cùng  
 giáo viên và có thể chuyển sang lớp học trực tuyến theo  
 hướng dẫn về COVID-19 của Chính Phủ.

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

Điạ điểm  CASS Training Room. 

Mọi thắc mắc và Đăng kýMọi thắc mắc và Đăng ký

Khởi đầu một sự nghiệp ổn định Khởi đầu một sự nghiệp ổn định 
         trong lĩnh vực dịch vụ cộng đồng         trong lĩnh vực dịch vụ cộng đồng

Hãy tham gia 
Hãy tham gia ngay bây giờ
ngay bây giờ

CASS:  (02) 9789 4587
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