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Hiệp hội Đào tạo Nghề và Kỹ thuật Tây Úc (TVET) (WATVC) là hiệp hội 

chất lượng của các Tổ chức Tây Úc, cùng hợp lực để kết hợp các năng 

lực và chuyên môn chung nhằm mang tới các chương trình đào tạo 

độc đáo ở cấp quốc tế. Sự kết hợp các định chế công và tư cho phép 

chúng tôi đạt được những kết quả giáo dục nổi bật.

3. Miles Morgan Australia 
(Nhà tư vấn TVET)

Năng lực chính

•  Các giải pháp đào tạo theo yêu cầu khách hàng, bao gồm 
nhiều gói đào tạo khác nhau.

• Đánh giá Ngôn ngữ Chính tả và Số học cho Dạy nghề.

•  Cung cấp chuyên gia đào tạo cho các dự án ngắn hạn/ dài 
hạn.

•  Trên 600 văn bằng đã được Úc công nhận trong Dạy nghề và 
Giáo dục sau Trung học phổ thông.

•  Các chương trình Đào tạo Giáo viên và Đào tạo Chuyên gia 
đào tạo.

• Dịch vụ tư vấn ngành nghề.

• Kiểm tra và lập hồ sơ cao đẳng nghề và kiểm chuẩn.

• Tạo và thực hiện các hoạt động Phát triển Nhân lực nâng cao.

• Phát triển Chính sách Công và Phân tích Thị trường Lao động.

• Phân tích sự thiếu hụt kỹ năng và khắc phục.

• Đào tạo Giao tiếp Doanh nghiệp.

Lĩnh vực Chuyên ngành

• Đào tạo Tiếng Anh

• Đào tạo Giáo viên Dạy nghề

• Kinh doanh, Thương mại và Quản lý

• Kỹ thuật, Khai mỏ và Xây dựng

• Công nghệ Thông tin và Truyền thông Kỹ thuật số

• Y tế và Dịch vụ Cộng đồng

• Khoa học và Nghiên cứu Môi trường

• Thiết kế Công trình, Xây dựng và Kỹ thuật

• Hàng không

• Lữ hành, Du lịch và Sự kiện

• Trồng trọt, Bảo tồn và Quản lý Đất đai

• Khả năng tìm việc và Phát triển Nghề nghiệp

Các Đối tác của Hiệp hội

1. TAFE Tây Úc 
(North and South Metropolitan TAFE)

2. Viện Giảng dạy Xuất sắc (ITE) Phoenix,   
Cùng với Đại học Tây Úc (UWA), Trường Sư phạm Sau đại học

Thông tin Giới thiệu



Điểm nổi bật

• Bộ giáo dục Vương quốc Ả rập Xê út: Xây dựng kỹ năng Lãnh đạo để 
Thay đổi Thông qua Trải nghiệm thực tế trong Trường học, hợp tác với 
UWA

• Hợp tác Phát triển Chuyên môn với UWA

• Baosteel (Trung Quốc): Chương trình Đào tạo Giao tiếp Kinh doanh 

cho Chuyên gia Ngành Khai mỏ

• Rio Tinto (Úc)/ Sino Steel (Trung Quốc) Kỹ năng Giao tiếp và Quản trị 

Quốc tế cho Chuyên gia Ngành Khai mỏ

• Ngân hàng Phát triển Châu Á (Việt Nam): Giáo dục Kỹ thuật & Dạy 
nghề Chương trình Đào tạo Chuyên gia đào tạo

• Ngân hàng Bangkok (Thái Lan): Tiếng Anh cho Ngân hàng dành cho 
Quản lý Cấp cao

• Quỹ Đối tác Công nghệ Khí Tự nhiên Úc-Trung Quốc (Úc/ Trung Quốc): 
Kỹ năng Giao tiếp cho Chuyên gia Ngành LNG

• Air Mauritius (Mauritius): Tiếng Anh cho Phi hành viên

• Eni Australia Ltd (Ý): Tiếng Anh Kỹ thuật cho Chuyên gia Dầu và Khí

• Thai Airways (Thái Lan): Tiếng Anh cho Phi hành đoàn

• Karara Mining (Úc): Tiếng Anh Kỹ thuật cho Chuyên gia Ngành Khai 
mỏ

• Đại học Shanghai Jianqiao (Trung Quốc): Đào tạo Giáo viên Đại học

• Học sở Xiacheng Sở Giáo dục Hàng Châu (Trung Quốc): Chương trình 
Phát triển Chuyên môn cho Giáo viên (K – 12)

Học viện Phoenix là Tổ chức Đào tạo có Đăng ký thuộc sở hữu tư nhân 
(RTO) và Cao đẳng Đào tạo Giáo viên với 30 năm kinh nghiệm mang 
tới cho khách hàng từ hơn 35 quốc gia các chương trình đào tạo chất 
lượng cao về Tiếng Anh, Kinh doanh và Chuyên môn. Các chương trình 
được giảng dạy trực tiếp và kết hợp.

Viện Giảng dạy Xuất sắc (ITE)
Học viện Phoenix / Đại học Tây Úc

Trường Sư phạm Sau đại học của Đại học Tây Úc là một trong những trường sư 
phạm hàng đầu tại Úc. UWA là đại học thuộc “Nhóm 8” tại Úc và được xếp trong 
nhóm 100 đại học hàng đầu trên thế giới.



Kinh nghiệm gần đây gồm:

• Tàu khai thác khí đốt hóa lỏng Shell (Vùng Lãnh hải của Úc): phát triển 
các chương trình theo yêu cầu khách hàng để cho phép kỹ thuật viên ‘sẵn 
sàng làm việc’ vận hành cơ sở Prelude LNG tại vùng lãnh hải của Úc.

• Expro Marine Sdn (EMSB) (Malaysia): dự án Đào tạo và Thẩm định và 
bảo trợ Bộ Kỹ năng trong Hoạt động Khai thác Nhà máy thực hiện tại 
Malaysia.

• Viện Cơ khí và Kỹ thuật Điện Zhejiang (Trung Quốc): cấp văn bằng

• Viện đào tạo và Dạy nghề Abu Dhabi (Các Tiểu vương quốc Ả rập Thống 
nhất): cấp văn bằng về Kỹ thuật, Khai thác Nhà máy 

• Khai thác, Quản lý Khách hàng, Vận hành An ninh và Đào tạo và Thẩm 
định.

• Hội đồng Ngành Nội thất Singapore (Singapore): cấp văn bằng

• Viện Charles Telfair (Mauritius): cấp văn bằng 

South Metropolitan TAFE
Nhà cung cấp dịch vụ Giáo dục và Dạy nghề lớn nhất tại Tây Úc, South Metropolitan TAFE là cơ quan được Chính phủ 

tài trợ và cung cấp hơn 340 văn bằng tại 13 học xá.

South Metropolitan TAFE cung cấp các khóa học về: 

 Chuyên gia - South Metro TAFE

> Nghiên cứu Động vật và Hải dương (Nuôi trồng thủy sản)

> Công nghệ Ô tô, Thiết kế Công trình, Xây dựng và Kỹ 

thuật bao gồm Dầu và Khí

> Nghệ thuật, Thiết kế và Đa phương tiện

> Hàng không và Hàng hải

> Kinh doanh và Quản trị

> Trẻ em và Dịch vụ Cộng đồng 

> Sức khỏe, Thể dục thể hình và Lối sống

> Trồng trọt, Bảo tồn và Quản lý Đất đai 

> Công nghệ Thông tin (IT)

> Khách sạn và Kinh doanh Ẩm thực

> Khoa học và Nghiên cứu Môi trường

> Lữ hành, Du lịch và Sự kiện



Trung tâm TAFE phía Bắc
Là tổ chức đào tạo đã đăng kí với chính phủ (RTO) với 10 khuôn viên khắp Perth có hơn 350 khóa học được chính 

thức công nhận xếp hạng từ Cert 1 đến bằng cấp giáo dục bậc cao hơn. 

Trung tâm TAFE phía Bắc có những khóa học như sau:

Kinh nghiệm gần đây gồm:

• Đào tạo lãnh đạo giáo dục nghề (VELD) (Ấn Độ): phát triển kĩ năng lãnh đạo 
trong học viện quản lí đào tạo nghề.

• Cao đẳng Úc tại Kuwait: cung cấp bằng cao đẳng Kĩ sư (Dầu khí, Cơ khí, Kĩ 

thuật), cao đẳng Kĩ sư điện học và liên lạc và cao đẳng Kĩ sư xây dựng và 

kiến trúc.

• Cao đẳng Kĩ sư điện tín Chongquing (CQCEE), Trung Quốc với bằng cấp Kế 
toán, Lập trình viên và phần mềm.

• Sự phát triển

• Học viện Charles Telfair, Mauritius với bằng cấp Thiết kế, Đồ họa và Trang trí 

nội thất

• Cardno Emerging Markets (Kenya) với bằng cấp Quản lí dự án để hỗ trợ người 
tham gia ở Châu Phi với sự phát triển của sự quản lí dự án liên quan như một 
phần của chương trình Chính phủ liên bang Úc phát triển kĩ năng cơ sở hạ 

tầng (IS4D)

Chuyên gia – Metro TAFE phía Bắc

• Kinh doanh, Thương mại và Quản lí

• Thiết kế và Nghệ thuật thị giác

• Kĩ sư, Kiến trúc và Mỏ

• Sức khỏe, Giáo dục và Dịch vụ cộng đồng

• Quản lí và bảo tồn vườn và đất

• Khách sạn

 

 

• Công nghệ thông tin (IT) và Tương tác  

 truyền thông điện tử

• Công nghệ phòng thí nghiệm

• Truyền thông đại chúng

• Sản xuất âm nhạc và âm thanh

• Chụp hình, điện ảnh và vô tuyến

• Du lịch và sự kiện



Miles Morgan
Là một đội ngũ tư nhân gồm các chuyên gia để phát triển chính sách và nghiên cứu về giáo dục, phát triển sự 

nghiệp, chính phủ và pháp lí, sự công bằng và tính đa dạng.

Điểm nổi bật

• Tổ chức phát triển và hợp tác kinh tế (OECD) (Pháp): dự án TVET để xác 
định tính thực tiễn tốt nhất trong việc kết nối nhà lãnh đạo để phát triển 
và ứng dụng kĩ năng ở Úc, và viết bài báo cáo cho các nước thành viên 
OECD

• Chính phủ Vương quốc Ả Rập (Ả Rập Saudi): Cơ cấu phát triển sự 

nghiệp và Tiêu chuẩn chất lượng quốc gia

• Bộ Giáo dục, Tuyển dụng và Quan hệ công sở

• (Úc): Báo cáo sự phát triển “Từ chuyên gia kĩ thuật đến Giáo dục Nghề”

• Bộ Nội vụ và Thủ tướng chính phủ (Úc): Chương trình cải cách Đào tạo 
nghề và Trung tâm tuyển dụng (VTEC)

• Kĩ năng năng lượng E-Oz (Úc): Kĩ năng cơ bản cho dự án Phụ nữ trong 

Công nghiệp năng lượng

• Chính phủ Trung Đông: Cơ cấu Phân tích thị trường lao động và phát 
triển chính sách công cộng liên kết với phát triển sự nghiệp

• Bộ Phát triển và Đào tạo đội ngũ nhân viên (Tây Úc): Sáng tạo trong hồ 
sơ sự nghiệp cho sự phát triển của trung tâm hướng nghiệp trực tuyến

• Bộ Tài chính (Tây Úc): Nghiên cứu và phát triển Cơ cấu Giáo dục và 

phát triển chuyên gia

Chuyên gia – Miles Morgan



Xác nhận của Chính Phủ  

Những tập đoàn cung cấp chất lượng giáo dục này mang đến những học viện tư 
và công tốt nhất, với sự ủng hộ của Bộ Giáo dục và Bộ Phát triển và Đào tạo đội 
ngũ nhân viên. Tất cả những nhà cung cấp trong tập đoàn này có sự chuyên môn 
về kinh nghiệm đặc biệt và quốc tế trong khu vực MENA và KSA.    
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