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Thông tin quan trọng dành cho người lao động bị tác động 
bởi việc đóng cửa ngành công nghiệp ôtô tại Victoria.

LIÊN HỆ
Có nhiều cách khác nhau để quý vị tìm thêm thông tin giúp quý vị sử dụng các dịch vụ hỗ trợ 
hiện có của Chính phủ. 

CÁC TRUNG TÂM VIỆC LÀM VÀ KĨ NĂNG ÔTÔ CHUYÊN BIỆT

BROADMEADOWS 
Kangan Institute 
Pearcedale Parade 
Broadmeadows 3047

DANDENONG 
Chisholm Institute 
311 Lonsdale Street 
Dandenong 3175

CHADSTONE 
Holmesglen Institute 
Corner Batesford & Warrigal Roads 
Chadstone 3148

SUNSHINE 
Victoria Polytechnic 
460 Ballarat Road 
Sunshine 3020

CÁC TRUNG TÂM VIỆC LÀM VÀ KĨ NĂNG BỔ TRỢ ĐANG ĐƯỢC ĐƯỢC 
THÀNH LẬP TẠI:

Footscray  (Victoria Polytechnic)

Melbourne CBD (CAE, William Angliss and RMIT University)

Box Hill  (Box Hill Institute)

Northland  (Melbourne Polytechnic)

Ringwood  (Swinburne University of Technology)

Bundoora  (RMIT University)

Geelong  (The Gordon)

Chuyển giao kĩ năng của quý vị 
Thay đổi cuộc sống của bản thân.

SKILLS  
AND JOBS  
CENTRES

Ange:
Các công nhân sản xuất 
ôtô hiện nay có thể tìm 
việc trong lĩnh vực hậu 
cần.



Tôi phải làm gì tiếp theo?
Đối với những người phải đối mặt với tương lai không được đảm bảo do việc đóng cửa ngành sản xuất ôtô, 
hiện đang có những hỗ trợ để hướng dẫn quý vị những bước tiếp theo trong việc chuyển đổi nghề nghiệp của 
mình. 

Biết được những gì cần phải làm và vào thời điểm nào có thể làm quý vị nản lòng, do đó chúng tôi đã đưa ra 
bản danh mục hỗ trợ.

 Quý vị có biết khi nào mình sẽ bị mất việc không?
 Chủ lao động của quý vị đã trao đổi với quý vị về những dịch vụ hỗ trợ mà Chính phủ Victoria đưa ra 

chưa?
 Quý vị có nghĩ mình muốn làm công việc gì tiếp theo chưa?
 Quý vị đã có sơ yếu lí lịch mới nhất chưa?
 Quý vị có nghĩ đến việc đào tạo thêm không?
 Quý vị có biết những khoản tiền quý vị được nhận lần cuối có thể bao gồm những gì không và điều đó sẽ 

ảnh hưởng thế nào đến nguồn ngân quỹ của gia đình?
 Quý vị đã trao đổi về tương lai tài chính của quý vị với cố vấn tài chính chưa?

Hiện có những hỗ trợ nào dành cho tôi?
• Tiếp cận đặc biệt với chương trình đào tạo do chính phủ trợ cấp (chỉ dành cho công nhân chuỗi cung ứng)
• Trung tâm Việc làm và Kĩ năng Chuyên biệt sẽ hỗ trợ quý vị và gia đình.
• Cố vấn chuyển đổi và nghề nghiệp do các chuyên gia đào tạo nghề nghiệp thực hiện.
• Giúp quý vị nhận định các lựa chọn đào tạo và đăng kí với đơn vị đào tạo. 

Thông tin thêm về các dịch vụ hỗ trợ hiện có
Gói hỗ trợ Ý tưởng Đào tạo Chuỗi cung ứng Ôtô của Chính phủ (ASCTI) có ba dịch vụ chính yếu.

Trung tâm Việc làm và Kĩ năng
Trung tâm Việc làm và Kĩ năng Chuyên môn sẽ phục vụ nhu cầu của người lao động trong các công ty chuỗi 
cung ứng ôtô được thành lập tại:
• Broadmeadows

• Dandenong

• Chadstone

• Sunshine

Trung tâm Việc làm và Kĩ năng mang đến cho người lao động cần chuyển đổi và gia đình cơ hội tiếp cận với 
nhiều dịch vụ bao gồm:
• Cố vấn nghề nghiệp và các chỉ dẫn
• Cố vấn đào tạo và hỗ trợ
• Các buổi học và cung cấp thông tin
• Thông tin liên quan đến cơ hội nghề nghiệp
• Giới thiệu đến các dịch vụ hỗ trợ khác

Bảo lãnh Đào tạo Victoria
Người lao động trong lĩnh vực chuỗi cung ứng ôtô được tiếp cận nhiều hơn với các khóa đào tạo do chính 
phủ trợ cấp. Thông thường việc tiếp cận sẽ giới hạn dành cho những người đang muốn đăng kí chương trình 
học cao hơn trình độ hiện có của họ. Điều này sẽ được miễn trừ theo gói hỗ trợ này để giúp công nhân có 
thể được đào tạo lại trong các ngành công nghiệp đã được xác định là có tăng trưởng việc làm và thiếu hụt 
kĩ năng.

Dịch vụ Cố vấn Chuyển đổi và Nghề nghiệp (CTAS)
Chính phủ Victoria đã liên hệ các cố vấn nghề nghiệp độc lập và có trình độ cung cấp miễn phí cho công 
nhân trong lĩnh vực chuỗi cung ứng ôtô ở Victoria các lựa chọn về đào tạo lại và hoạch định nghề nghiệp 
chuyên môn được thiết kế riêng cho từng cá nhân. Người lao động được tham gia một buổi học và các buổi 
theo dõi từng người với các cố vấn nghề nghiệp tại trung tâm Việc làm và Kĩ năng hoặc nơi làm việc.

Việc đóng cửa ngành công nghiệp sản xuất ôtô sẽ tác động đến nhiều công 
nhân ở Victoria. Thông qua Ý tưởng Đào tạo Chuỗi cung ứng ôtô, chính phủ 
bang Victoria sẽ cung cấp một số hỗ trợ và dịch vụ hữu ích cho quý vị. 

“Nó giúp tôi cảm thấy tự tin hơn 
về tương lai và thật sự hữu ích giúp 
tôi xác định được con đường nghề 
nghiệp mà tôi muốn theo đuổi khi 
rời khỏi đây.”
Ange, một công nhân sản xuất ôtô 
hiện đang theo đuổi nghề nghiệp trong 
ngành hậu cần.

Xem chuyện kể về Ange tại:
www.education.vic.gov.au/auto
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