
Chương trình Học nghề và 
Học việc đặt tại Trường là gì và 
hoạt động như thế nào?
Chương trình Học nghề và Học việc đặt 
tại trường (School Based Apprenticeships 
and Traineeships - SBATs) là một cách tốt 
đẹp để bạn sớm khởi đầu nghề nghiệp của 
mình trong lúc vẫn còn đi học. Chương trình 
SBATs có sẵn cho tất cả học sinh trung học 
Year 10, 11 và 12 tại NSW.

Bằng cách chọn theo một chương trình 
SBAT bạn có thể đạt được một bằng cấp 
được công nhận toàn quốc và là một phần 
của Chứng chỉ Tú tài (HSC). Việc này đạt 
được bằng cách kết hợp việc làm bán thời 
(part-time) với việc đào tạo chính thức tại 
nhà trường, tại TAFE NSW hoặc Cơ quan 
Đào tạo có Đăng ký nào khác. Có sẵn nhiều 
loại cơ hội công nghiệp, với hơn 200 bằng 
cấp SBAT để chọn!

Tôi sẽ được gì với SBAT?
Học sinh tham gia chương trình học nghề sẽ:

∙ Hoàn tất giai đoạn một của chương trình 
học nghề bán thời gian (part time) trong lúc 
hoàn tất HSC

∙ Làm việc ít nhất 100 - 180 ngày* trong công 
việc có lương, trước cuối ngày 31 tháng Mười 
Hai của năm HSC  

∙ Tham gia vào khóa đào tạo chính thức với 
TAFE NSW hoặc một Cơ quan Đào tạo có 
Đăng ký nào khác.

Học sinh tham gia chương trình học việc sẽ:

∙ Hoàn tất chứng chỉ II hoặc III trong lúc hoàn 
tất HSC

∙ Làm việc ít nhất 100 - 180 ngày* trong công 
việc có lương, trước cuối ngày 31 tháng Mười 
Hai của năm HSC  

∙ Tham gia vào khóa đào tạo chính thức với 
TAFE NSW hoặc một Cơ quan Đào tạo có 
Đăng ký nào khác.

* như đã nêu ra trong Chỉ thị Huấn nghệ (Vocational Training Order) thích ứng 
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Việc gì xảy ra sau HSC?
Người học nghề đặt tại trường sẽ bước vào 
giai đoạn 2 của bằng cấp học nghề và tiếp 
tục đi làm như là người học nghề toàn thời 
hoặc bán thời. Người học việc đặt tại trường 
sẽ có bằng cấp đầy đủ và có thể làm việc 
toàn thời, tiếp tục học lên khóa Huấn nghệ 
và Đào tạo hoặc vào đại học.

Tôi có thể hoàn tất một SBAT 
và nhận được điểm ATAR?
Có, bạn có thể hoàn tất một chương trình 
học nghề hoặc học việc đặt tại trường VÀ 
nhận được điểm ATAR. Thảo luận với Cố vấn 
Nghề nghiệp về mô thức học tập của bạn và 
cách làm sao để SBAT sẽ phù hợp vào bằng 
cấp HSC của bạn.

Tôi sẽ đi làm việc thường 
xuyên ra sao?
Thường là một ngày mỗi tuần trong học kỳ 
của trường và có thêm những ngày trong kỳ 
nghỉ trường. Bạn, nhà trường và chủ nhân 
của bạn sẽ cùng nhau thương thảo về ngày 
giờ làm việc.

Tôi sẽ được trả tiền cho những 
ngày làm việc?
Chắc chắn rồi! Là người học nghề hoặc học 
việc đặt tại trường, bạn phải được trả lương 
tương ứng với mức lương bổng và điều kiện 
làm việc theo quy chế hoặc thỏa ước công 
nghiệp thích đáng.

Những điều nên xem xét
Học sinh tham gia chương trình học nghề 
hay học việc đặt tại trường là những người 
trẻ năng động và không muốn chỉ lập kế 
hoạch nghề nghiệp cho tương lai, mà họ 
muốn trải nghiệm nghề nghiệp đó ngay bây 
giờ. Điều quan trọng là bạn nên suy nghĩ về 
cách làm sao mình có thể lo liệu việc tham 
gia SBAT, bằng cách xem xét:
∙ Đây có phải là nghề nghiệp mà tôi ưa thích?
∙ Tôi có thể quân bình giữa việc học, việc 

làm và khóa đào tạo cùng với sinh hoạt gia 
đình và cộng đồng?

∙ Tôi có mạng lưới hỗ trợ quanh tôi để giúp tôi 
trong hành trình này không? Giáo viên, Cố 
vấn Nghề nghiệp, phụ huynh/người chăm 
sóc, bạn bè, người hướng dẫn/hỗ trợ v.v.

∙ Tôi có thể sắp xếp phương tiện di chuyển 
để có thể lui tới cơ sở đào tạo và nơi làm 
việc được đúng giờ?

Nếu bạn trả lời CÓ cho các câu hỏi trên đây, 
chương trình SBAT có thể là lựa chọn tốt đẹp 
cho bạn.

Muốn biết thêm thông tin về Educational 
Pathways Program, viếng trang mạng
education.nsw.gov.au/educational-pathways

Tôi làm thế nào để bắt đầu?

Thật đơn giản: 

•  Hãy quyết định nghề nghiệp nào 
mà bạn ưa thích 

•  Thảo luận với Cố vấn Nghề nghiệp 
và phụ huynh/người chăm sóc của 
mình về việc làm sao để thực hiện 
việc này cùng với HSC

•  Dùng mạng lưới quen biết để tìm 
việc – bắt đầu với gia đình, bạn bè, 
các chủ nhân cơ sở địa phương và 
thăm dò các trang mạng tìm việc. 

•  Nếu bạn đã có một công việc bất 
định kỳ (casual), hỏi chủ nhân xem 
họ có muốn biết thêm thông tin về 
việc mướn bạn làm người học nghề 
hoặc học việc đặt tại trường.

http://education.nsw.gov.au/educational-pathways

