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Limited Spaces.

 Enrol Now !!

             ELIGIBILITY REQUIREMENTS 

• 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. 

Date: 
   Starting on 27 May 2019 
Time:  
  Every Monday and Tuesday, 9am – 3pm 
Course Duration: 
  6 months (plus 120 hours of work placement)

Venue:  
  Breakthru Training Room
   Suite 202, Level 2, 20 George Street, Hornsby 
   (Opposite Hornsby Station)
Course fee: 
  Varies, depends on your eligibility for               
  the NSW “Smart and Skilled” Funding.

Enquires & Enrolment

Would you like to  join the growing 
Australian Aged and Disability Workforce?

Breakthru (Chinese/English): 
0437 703 350
CASS (Chinese/English) :  
0424 026 405
CASS (Korean/English):   
0411 572 267
CASS (Vietnamese/English): 
0408 918 765

Australia’s ageing population and the introduction of the National Disability 
Insurance Scheme is increasing the demand for personal care workers. 
In response to this, Breakthru and CASS have successfully started the 

“Certificate III in Individual Support”  
course in April.  With great interest from the community, another class 
will start in May 2019. This course aims to assist you to get qualified or 
further develop your career in the disability, aged care and community 
care industries. This would be a good opportunity to see your eligibility for 
this “Smart and Skilled” program which is a reform of the NSW vocational 
education and training system and could be a potential career pathway for 
you to work in the community sector such as CASS!



Breakthry là cơ quan chuyên về đào tạo đã đăng ký với Cơ quan quản lý 
Chất lượng các Kỹ Năng của Úc (Australian Skills Quality Authority – ASQA). RTO#91512

Breakthru (tiếng Hoa/tiếng Anh): 
0437 703 350
CASS (tiếng Hoa/tiếng Anh): 
0424 026 405
CASS (tiếng Hàn/tiếng Anh):   
0411 572 267
CASS (tiếng Việt/tiếng Anh):
0408 918 765

Dân số Úc ngày càng cao tuổi và sự ra đời của Chương trình Bảo hiểm Khuyết Tật 
Quốc gia càng làm tăng nhu cầu về những nhân viên chăm sóc cá nhân. Để đáp ứng 
điều này, Breakthru và CASS đã tổ chức thành công khóa học “Certificate III in 
Individual Support” （(Chứng chỉ III về Trợ giúp cá nhân) vào tháng 04. Với sự 
quan tâm lớn từ cộng đồng, khóa học mới sẽ được tổ chức vào tháng 05 năm 2019. Khóa 
học với mục tiêu giúp cho bạn có được bằng cấp và tiến xa hơn trong ngành nghề về chăm 
sóc người cao niên, người khuyết tật và cộng đồng. Đây sẽ là một cơ hội tuyệt vời để xem 
bạn có đủ điều kiện để nhận tài trợ của chương trình “Smart and Skilled” (“Thông minh và 
Có tay nghề”), một cải cách của hệ thống đào tạo và dạy nghề của tiểu bang NSW là một 
định hướng về nghề nghiệp đầy tiềm năng giúp cho bạn có thể làm việc cho các tổ chức 
cộng đồng như là công ty CASS!

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:  
  Khóa học sẽ bắt đầu vào 27/05/2019  
Thời gian: 
  Thứ Hai và Thứ Ba hàng tuần, 
  từ 9 giờ sáng đến 3 giờ chiều
Khóa học kéo dài: 
  6 tháng (cộng với 120 giờ thực tập)
Địa điểm:  
  Phòng đào tạo của Breakthru, Phòng 202,  
  lầu 2, số 20 George Street, Hornsby 
  (đối diện ga xe lửa Hornsby)

Lệ phí của khóa học:  
  tùy theo từng trường hợp, phụ thuộc vào điều  
  kiện nhận được tài trợ của chương trình “Smart   
  and Skilled” (“Thông minh và Có tay nghề”) của
  tiểu bang NSW.

Nhu cầu chăm sóc cho người cao niên và người khuyết tật ở Úc 
ngày càng tăng, quý vị có muốn tham gia vào ngành nghề này không?

Mọi thắc mắc và Đăng ký

Giới hạn chỗ trống. 

Đăng ký ngay.


