
  
 
Tên	Học	Sinh	 	 	 	 	 	 	
	 	 	 Họ	 	 											Tên	Gọi	
	

Bắt	đầu	 _______	 ______	
	 Học	Kỳ	 Năm	
	
Lớp	 	 	

	
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ĐƠN XIN ĐĂNG KÝ NHẬP HỌC 
 

 
71 Shepherdson Road, Parafield Gardens SA 5107 

Ph:  08 8250 6616 
Fax:  08 8250 3043 

 
 

 

$30.00		

Chi	Phí	cần	phải	
trả	khi	nộp	đơn	

xin	học	

 



CHI TIẾT CỦA HỌC SINH 
HỌ TÊN GỌI: 

Nam/ Nữ (khoanh tròn) Ngày sanh:      /      / Ngày bắt đầu: Năm  Học Kỳ  Lớp  

Địa chỉ .( Xin lưu ý: nếu cha mẹ ly thân, xin ghi địa chỉ nơi cư trú chủ yếu của đứa trẻ):  …………………………………………….… 

…………………………………………………………………………………………………………… Postcode ……………………………. 

 
Học sinh có phải là Thổ Dân hoặc Gốc người Torres Strait Island ? 
Không ……………………………………………….… £  Phải, Thổ Dân ………………………………………..… £ 

Phải,  Gốc Torres Strait Island …………………..…. £ Phải,    Cả hai Thổ Dân và Torres Strait Island…….. £ 
 

 
 
 
 
 
 

VISA INFORMATION (if applicable) 

Visa Type  

Visa Number  

Date granted  

Học sinh có nói một ngôn ngữ nào khác ngoài tiếng Anh tại nhà?  

(Nếu có nhiều hơn một ngôn ngữ, cho biết một trong ngôn ngữ nào là nói chuyện thường xuyên nhất). 

Không  Chỉ nói tiếng Anh ………………………….. £ Vâng Tiếng Ba Lan…………………………………. £ 

Vâng Tiếng Ý     ……………………………......... £ Vâng Tiếng Tagalog (Phi Luật Tân)………………  £ 

Vâng Tiếng Hy Lạp …………………………...… £ Vâng Tiếng Ả Rập (bao gồm Lebanon)……………£ 

Vâng Tiếng Việt…………..…….....………..….... £ Vâng Tiếng Serbian ………………………………. £ 

Vâng Tiếng Quảng Đông………………………… £ Vâng Tiếng Đức …. …………………………....…. £ 

Vâng Tiếng khác – xin cho biết………………………………………………… 

Nơi Sinh Úc Đại Lợi £ Anh Quốc £ 

Tân Tây Lan £ Nam Phi £ 

Phi Luật Tân £ Việt Nam £ 

Hoa Kỳ £ Bosnia và Herzegovina £ 

Thái Lan £ Trung Quốc £ 

Quốc Gia khác (xin cho biết) …………………....................................................... 

Trường đăng ký đầu tiên tại Úc:     /    / Tôn Giáo: 

 Giáo Xứ hiện đang đến thờ phượng: 

Bí Tích Giáo Xứ Ngày Bí Tích Giáo Xứ Ngày 

Rửa Tội   Lễ Hòa Giả   

Lễ Xác Nhận   Bí Tích Thánh Thể   

Trường học gần đây nhất và trường Mầm Non (bao gồm Kindergarten cho đến  thời gian hiện tại) 

1  Từ / / Đến / / 

2  Từ / / Đến / / 

3  Từ / / Đến / / 



CHI TIẾT GIA ĐÌNH Mẹ/Phụ Huynh 1/Giám Hộ1 Cha/Phụ Huynh 2/Giám Hộ 2 

Gọi Mr  Mrs  Ms  Miss  Dr  (Xin koanh tròn) Mr  Mrs  Ms  Miss  Dr  (Xin khoanh tròn) 

Họ   

Tên Gọi   

Nghề nghiệp   

Nếu không làm việc, bạn có nhận được trợ cấp của chính phủ? CÓ  KHÔNG (Khoanh tròn một) 

Số điện thoại Nhà/Chổ làm H  W  H  W  

 Fax/Mobile F  M  F  M  

Email   

Nơi Sanh    

Ngày đến Úc (nếu có)   

Nền Văn Hoá   

Tôn Giáo   

Quan hệ với đứa trẻ (Cha, Mẹ, Cha Mẹ 
nuôi  v.v...)   

Địa chỉ cư trú   

  

Địa chỉ gởi thư   

  

Đứa trẻ hiện đang sống với   

Có liên quan đến Tòa Án Gia Đình hoặc án lệnh của Tòa?     CÓ    KHÔNG (Khoanh tròn một) (nếu CÓ, bạn nên cung cấp một 
bản sao của lệnh Tòa đó đến trường) 

 

NGHỀ NGHIỆP 
(Vui lòng tham khảo danh sách ở mặt sau của mẫu về các nhóm nghề nghiệp của cha mẹ) 

Nhóm nghề nghiệp của mẹ/phụ huynh1/giám hộ1 là những gì? £ 
 
((Vui lòng chọn nhóm nghề nghiệp của cha mẹ thích hợp từ danh sách ở mặt sau của mẫu đơn này và ghi số nhóm trong hộp.) 
• Nếu người đó hiện tại không có công việc được trả lương nhưng đã có một công việc làm trong 12 tháng qua hoặc đã nghỉ hưu 
trong 12 tháng qua, xin vui lòng sử dụng nghề nghiệp cuối cùng của mình. 
• Nếu người đó đã không có công việc làm trong 12 tháng qua, xin ghi số  '8 'ở trên. 
 

Nhóm nghề nghiệp của mẹ/phụ huynh2/giám hộ 2 là những gì? £ 
 
 
((Vui lòng chọn nhóm nghề nghiệp của cha mẹ thích hợp từ danh sách ở mặt sau của mẫu đơn này và ghi số nhóm trong hộp.) 
• Nếu người đó hiện tại không có công việc được trả lương nhưng đã có một công việc làm trong 12 tháng qua hoặc đã nghỉ hưu 
trong 12 tháng qua, xin vui lòng sử dụng nghề nghiệp cuối cùng của mình. 
• Nếu người đó đã không có công việc làm trong 12 tháng qua, xin ghi số  '8 'ở trên. 
 
 
 
 

 

 

 



Ngôn ngữ khác ngoài tiếng Anh 
Người Mẹ/phụ huynh 1/giám hộ 1 có nói một ngôn ngữ khác ngoài tiếng Anh tại nhà? 

((Nếu có nhiều hơn một ngôn ngữ, cho biết một trong ngôn ngữ nào là nói chuyện thường xuyên nhất). 

Không  Chỉ nói tiếng Anh ………………………….. £ Vâng Tiếng Ba Lan…………………………………. £ 

Vâng Tiếng Ý     ……………………………......... £ Vâng Tiếng Tagalog (Phi Luật Tân)………………  £ 

Vâng Tiếng Hy Lạp …………………………...… £ Vâng Tiếng Ả Rập (bao gồm Lebanon)……………£ 

Vâng Tiếng Việt…………..…….....………..….... £ Vâng Tiếng Serbian ………………………………. £ 

Vâng Tiếng Quảng Đông………………………… £ Vâng Tiếng Đức …. …………………………....…. £ 

Vâng Tiếng khác – xin cho biết………………………………………………… 

Người Cha/phụ huynh 2/giám hộ 2 có nói một ngôn ngữ khác ngoài tiếng Anh tại nhà? 

((Nếu có nhiều hơn một ngôn ngữ, cho biết một trong ngôn ngữ nào là nói chuyện thường xuyên nhất). 

Không  Chỉ nói tiếng Anh ………………………….. £ Vâng Tiếng Ba Lan…………………………………. £ 

Vâng Tiếng Ý     ……………………………......... £ Vâng Tiếng Tagalog (Phi Luật Tân)………………  £ 

Vâng Tuếng Hy Lạp …………………………...… £ Vâng Tiếng Ả Rập (bao gồm Lebanon)……………£ 

Vâng Tiếng Việt…………..…….....………..….... £ Vâng Tiếng Serbian ………………………………. £ 

Vâng Tiếng Quảng Đông………………………… £ Vâng Tiếng Đức …. …………………………....…. £ 

Vâng Tiếng khác – xin cho biết………………………………………………… 

Trình Độ học vấn của Phụ Huynh 
 
Năm học cao nhất tại trường Tiểu Học hoặc Trung Học của người mẹ/phụ huynh 1/giám hộ 1 là gì?  
(Đối với những người chưa bao giờ đi học, xin đánh dấu vào  'Lớp 9 hoặc tương đương hoặc thấp hơn.)  
 
                                                                                                                Xin đánh dấu vào một ô mà thôi 

Lớp 12 hoặc tương đương ……………………………………….. £ 

 Lớp 11 hoặc tương đương ……………………………………… £ 

Lớp 10 hoặc tương đương ………………………………………… £ 

Lớp 9 hoặc tương đương hoặc thấp hơn……………………………….. £ 

 
Năm học cao nhất tại trường Tiểu Học hoặc Trung Học của người cha/phụ huynh 2/giám hộ 2 là gì?  
(Đối với những người chưa bao giờ đi học, xin đánh dấu vào  'Lớp 9 hoặc tương đương hoặc thấp hơn.)  
 
                                                                                                                Xin đánh dấu vào một ô mà thôi 

Lớp 12 hoặc tương đương ……………………………………….. £ 

 Lớp 11 hoặc tương đương ……………………………………… £ 

Lớp 10 hoặc tương đương ………………………………………… £ 

Lớp 9 hoặc tương đương hoặc thấp hơn……………………………….. £ 

 

  



Trình độ học vấn của Cha Mẹ 

Mức độ trình độ chuyên môn cao nhất của người mẹ/phụ huynh 1/giám hộ1 đã hoàn thành là gì? 

 
 Xin đánh dấu vào một ô mà thôi 

Bằng Cử Nhân hoặc cao hơn ……………………………………….. £ 

Bằng cán sự cao/Bằng Cán Sự………………………………………… £ 

Chứng chỉ I đến IV (bao gồm cả giấy chứng nhận thương mại) …….…£ 

Không bằng cấp ……………………………….. £ 
 

 

Mức độ trình độ chuyên môn cao nhất của người cha/phụ huynh 2/giám hộ 2 đã hoàn thành là gì? 

 
 Xin đánh dấu vào một ô mà thôi 

Bằng Cử Nhân hoặc cao hơn ……………………………………….. £ 

Bằng cán sự cao/Bằng Cán Sự………………………………………… £ 

Chứng chỉ I đến IV (bao gồm cả giấy chứng nhận thương mại) …….…£ 

Không bằng cấp ……………………………….. £ 
 

CHÚ GIẢI 

Bằng cử nhân  Bao gồm Bằng Đại Học , Thạc Sỹ, Văn Bằng Tốt Nghiệp, Chứng Chỉ Tốt Nghiệp, Cử Nhân (với danh 
   hiệu) và Bằng Cử Nhân. 

Chứng chỉ I đến IV  Bao gồm Chứng chỉ I, Chứng Chỉ II, Chứng Chỉ III, Chứng Chỉ IV, Giấy chứng nhận Thương mại,   
   (giấy chứng nhận học nghề), Giấy chứng nhận Thực tập. 

Bằng tốt nghiệp /  Bao gồm Advanced Diploma, Bằng liên kết và chứng chỉ. 

(Bằng Cao Đẳng Nâng Cao) 

 

 
 

  



NHỮNG ĐỨA TRẺ KHÁC TRONG GIA ĐÌNH M / F Ngày Sanh Trường đang theo học Lớp 

     

     

     

     

NHU CẦU ĐẶC BIỆT VÀ XEM XÉT CHO HỌC SINH 

(a) Con quý vị có bất kỳ tài năng,thành tích đặc biệt không?                                                        CÓ / KHÔNG  

(b) Con của quí vị có cần bất kỳ  nhu cầu học tập nào? CÓ / KHÔNG 

(c) Con quý vị có tham dự bất kỳ cơ quan chuyên môn, trường đặc biệt, đơn vị, trung tâm nào? CÓ / KHÔNG 

(d) Con của bạn có bất kỳ nhu cầu đặc biệt hoặc cân nhắc? 
 (Khuyết tật, trở ngại, dị ứng, hạn chế về hoạt động thể chất) CÓ / KHÔNG 

(e) Con quý vị có yêu cầu bất kỳ điều khoản đặc biệt nào được thực hiện bởi trường? 
 (Ví dụ như thuốc, các dụng cụ cho khuyết tật v.v..) CÓ / KHÔNG 

(f) Con quý vị có bất kỳ bệnh truyền nhiễm nào không? CÓ / KHÔNG 

Nếu trả lời CÓ bất kỳ câu hỏi trên, xin vui lòng cho biết chi tiết, sử dụng fhồ sơ đính kèm nếu cần thiết. 

  

 

 

Xin vui lòng mang theo bản sao các tài liệu sau (nếu có) để phỏng vấn 

£ Bản sao giấy khai sanh 

£ Báo cáo mới nhất của trường và / hoặc tài liệu tham khảo từ các trường trước 

£ Chứng chỉ rửa tội 

£ Lệnh bất kỳ Tòa Án nào hoặc thông tin liên quan về quyền nuôi con (nếu có) 

£ Tài liệu liên quan đến nhu cầu đặc biệt (bất kỳ báo cáo, kế hoạch hành động, đánh giá, vv) 

£ Thư hỗ trợ / tài liệu tham khảo từ Giáo Xứ / Lãnh Đạo Bộ Tôn giáo của quí vị 

SỰ RIÊNG TƯ VÀ THÔNG BÁO CÁC THÔNG TIN 

1. Holy Family tôn trọng sự riêng tư của thông tin cá nhân và sự nhạy cảm liên quan đến gia đình của quí vị. Holy Family thu thập thông tin 
cá nhân, bao gồm cả thông tin nhạy cảm về học sinh và cha (mẹ) hoặc người giám hộ trước và trong quá trình học của học sinh tại  
Trường. Mục đích chính của việc thu thập thông tin này là để cho phép trường Holy Family  cung cấp sự giáo dục cho con quí vị. 

2. Trong trường hợp cha mẹ ly thân, theo chính sách của Trường Công Giáo Holy family thì bản báo cáo trường sẽ gởi về cho Cha và Mẹ 
của học sinh theo yêu cầu. Đây cũng là chính sách của chúng tôi để cho phép cả mẹ và cha tham dự vào các buổi phỏng vấn giữa  phụ 
huynh / giáo viên theo yêu cầu. Tuy nhiên, Trường Holy Famil sẽ tuân theo bất kỳ lệnh của tòa án ngăn cản về việc phát hành các thông 
tin đó. 

3. Một số thông tin của Trường Holy Family thu thập là để đáp ứng các nghĩa vụ pháp lý của trường, đặc biệt là để cho phép nhà  trường 
thể  hiện nghĩa vụ chăm sóc của mình. 

4. Thông tin về sức khỏe của học sinh là thông tin nhạy cảm trong các điều khoản của các nguyên tắc bảo mật quốc gia theo Đạo luật Bảo 
Mật . Chúng tôi có thể yêu cầu quí vị cung cấp thông tin y tế hoặc báo cáo y khoa về con của quí vị theo thời gian. 

5. Theo từng ngày Trường Công Giáo Holy Family không  tiết lộ thông tin cá nhân và nhạy cảm với những người khác cho mục đích quản lý 
và giáo dục. Điều này bao gồm các trường học Công Giáo khác , Cơ Quan Chính Phủ , Ủy Ban Nam Úc dành cho Trường các Trường 
Công giáo, Văn phòng Giáo dục Công Giáo , giáo xứ địa phương , các học viên y tế và những người cung cấp dịch vụ cho các trường / 
Cao Đẳng bao gồm cả chuyên gia tư vấn đến thăm và cố vấn của Văn phòng Giáo Dục Công giáo , huấn luyện viên thể thao và tình 
nguyện viên. 

6. Trong trường hợp mặc định từ nộp lệ phí , Trường Công Giáo Holy Family có thể tham khảo mặc định để đưa qua công ty thu nợ . Nếu 
điều này xảy ra , thông tin cá nhân sẽ được tiết lộ cho cơ quan và quí vị sẽ chịu trách nhiệm cho các chi phí thu . 

7. Theo thời gian Trường Holy Family được yêu cầu phải tiết lộ các thông tin cá nhân và nhạy cảm để thực hiện theo quy định của pháp luật 
hoặc báo cáo các vấn đề cho những người có liên quan hoặc các cơ quan . 

8. Nếu chúng tôi không có được những thông tin nói trên, chúng tôi có thể không ghi danh hoặc tiếp tục cho việc học của con quí vị. 



9. Thông tin cá nhân thu thập được từ các học sinh thường xuyên được cung cấp cho cha mẹ hoặc người giám hộ . Vào những dịp thông 
tin như thành tích học tập và thể thao , các hoạt động của học sinh và tin tức khác thì được công bố trên bản tin của trường, tạp chí và 
trang mạng của chúng tôi . 

10. Cha mẹ hoặc người giám hộ có thể tìm kiếm truy cập vào thông tin cá nhân thu thập được về họ và con của họ bằng cách liên hệ với nhà 
trường . Tuy nhiên , sẽ có trường hợp truy cập bị từ chối. Những dịp như vậy sẽ bao gồm nơi truy cập sẽ có tác động không hợp lý trên 
sự riêng tư của người khác, nơi truy cập có thể dẫn đến một vi phạm trách nhiệm của nhà trường chăm sóc cho học sinh, hoặc nơi học 
sinh đã cung cấp thông tin trong sự tự tin. 

11. Như quí vị có thể biết tại Holy Family chúng ta sẽ tham gia vào các hoạt động gây quỹ . Thông tin nhận được từ quí vị có thể được sử 
dụng để giúp cho quí vị. Chúng tôi sẽ không tiết lộ thông tin cá nhân của quí vị cho người thứ ba cho mục đích gây quỹ riêng mà không 
có sự đồng ý của quí vị . 

12. Nếu quí vị cung cấp cho Trường Holy Family với các thông tin cá nhân của người khác , chẳng hạn như bác sĩ hoặc liên lạc khẩn cấp , 
chúng tôi khuyến khích quí vị nên thông báo cho họ biết rằng quí vị đang tiết lộ thông tin của họ cho trường biết và lý do tại sao, họ có thể 
truy cập thông tin nếu họ muốn và mà Trường Công Giáo Holy Family thường không tiết lộ thông tin cho người thứ ba biết . 

Tôi đồng ý thông báo các chi tiết cơ bản gia đình của tôi (tên và số điện thoại) được tiết lộ cho:: 

• Phòng Khám Nha Khoa  CÓ / KHÔNG • …………………………… CÓ / KHÔNG 

Tôi / chúng tôi đồng ý cung cấp / chi tiết cá nhân của chúng tôi (tên liên lạc, số điện thoại, địa chỉ) được tiết lộ cho hỗ trợ mục 
vụ và các chiến dịch Lễ Tạ Ơn với giáo xứ mà tôi / chúng tôi đang sống CÓ / KHÔNG 

SỰ THỎA THUẬN CỦA PHỤ HUYNH/GIÁM HỘ 
13 . Trong việc áp dụng để ghi danh cho con của tôi tại trường này tôi / chúng tôi chấp nhận rằng anh / cô ta sẽ được giáo dục trong đức tin 
Công Giáo trong một môi trường giáo dục Kitô giáo. 

14 . Tôi / chúng tôi chấp nhận rằng sự hỗ trợ của nhân viên nhà trường và hợp tác liên quan đến hoạt động của trường là điều cần thiết . 

15 . Tôi / chúng tôi chấp nhận rằng chúng tôi sẽ tuân thủ chính sách của trường đã được sửa đổi theo thời gian . 

16 . Tôi / chúng tôi chấp nhận rằng sự tham gia trong các kỳ trại là bắt buộc và thành viên trong đội thể thao trường học được ưu tiên hơn 
quyền lợi cạnh tranh thể thao. 

17 . Tôi / chúng tôi chấp nhận rằng Trường Công Giáo Holy Family có quyền đình chỉ hoặc đuổi một học sinh vi phạm nghiêm trọng hoặc liên 
tục của nội quy nhà trường , quy định và / hoặc các chính sách , bao gồm cả hành vi đó mang lại tiếng xấu thanh danh và uy tín của Trường 
Công Giáo Holy family . 

18 . Tôi / chúng tôi chấp nhận các tiêu chuẩn Trường Công Giáo Holy Family liên quan đến trình bày trang phục, đồng phục và cá nhân . 

19 . Tôi / chúng tôi chấp nhận trách nhiệm thanh toán học phí và các chi phí khác liên quan đến việc giáo dục / con em của chúng tôi được xác 
định và sửa đổi theo thời gian do nhà trường (trừ trường hợp ngoại lệ / thuyên giảm đã được tìm kiếm và chấp nhận ) . 

20 . Tôi / chúng tôi đồng ý cho Trường Công Giáo Thánh Gia để liên hệ với bất kỳ trường Công Giáo khác mà trước đây con tôi đã tham dự với 
mục đích của việc xác nhận của tôi / và kỷ lục trả chi phí của chúng tôi. 

21 . Tôi / chúng tôi chấp nhận rằng Trường Công Giáo Holy Family không chấp nhận trách nhiệm đối với thiệt hại hoặc mất mát của bất kỳ tài 
sản cá nhân của học sinh và bảo hiểm cho tài sản cá nhân học sinh là trách nhiệm của tôi . 

Tôi hiểu được và đồng ý nhấp thuận các điều khoản trên (điều khoản từ 1-21) 

Mẹ/Giám Hộ (chữ ký)  __________________________  Ngày:  __________________  

Cha/Giám Hộ (chữ ký)   ________________________  Ngày:  __________________  

 

Xin cho biết lý do của quí vị khi lựa chọn Trường Công Giáo Holy Family cho việc học của con em quí vị. 

 

 

 

Tôi xác nhận rằng tất cả các thông tin được cung cấp trong đơn này là đều thật sự, theo sự hiểu biết của tôi. 

(Cả Cha Mẹ/Giám Hộ cùng ký vào đơn 
này  nếu có thể) 

Chữ Ký ____________________   

Ngày ______________________  

Chữ Ký  ____________________  

Ngày ______________________  

XIN LƯU Ý Trong khóa học các học sinh sẽ được liên lạc liên quan đến ứng dụng của họ để ghi danh. Nếu người 
nộp đơn chấp nhận đề nghị ghi danh, các điều khoản và điều kiện chi tiết trong ứng dụng này để tuyển 
sinh được kết hợp trong hợp đồng tuyển sinh. 

CHỈ DÀNH RIÊNG CHO VĂN PHÒNG 

Ngày nhận đơn / / Tiền đặt cọc / / Đã gởi lời cảm ơn /     / 

Phỏng vấn /    / Đã gởi giấy báo ___________ /     / Ngày chấp thuận /     / Ngày gởi thư chấp nhận /     / 

 



 
 
 

Danh sách các Nhóm Nghề Nghiệp của Cha Mẹ 
 

NHÓM 1: Quản lý cấp cao trong các tổ chức kinh doanh lớn, quản lý nhà nước, quốc phòng, và các chuyên gia có trình 
độ 

 
Điều hành / quản lý / trưởng khoa cấp cao trong ngành công nghiệp, thương mại, truyền thông, tổ chức lớn khác. 
Quản lý dịch vụ công cộng (Phần đầu hoặc cao hơn), giám đốc khu vực, y tế / giáo dục / cảnh sát / cứu hỏa quản trị dịch vụ. 
Quản trị khác (chủ yếu học, giảng viên / hiệu trưởng, giám đốc thư viện / viện bảo tàng / phòng triển lãm, giám đốc trung tâm nghiên 
cứu) 
Lực lượng Ủy Nhiệm Quốc phòng  
Các chuyên gia có mức độ thường hoặc bằng cấp cao hơn và kinh nghiệm trong việc áp dụng kiến thức này để thiết kế, 
phát triển hoặc vận hành hệ thống phức tạp, xác định, điều trị và tư vấn về các vấn đề, và dạy người khác. 
Y tế, Giáo dục, Luật, phúc lợi xã hội, Kỹ thuật, Khoa học, máy tính chuyên nghiệp 
Kinh doanh (tư vấn quản lý, nhà phân tích kinh doanh, kế toán, kiểm toán, phân tích chính sách, chuyên gia tính toán, định giá) 
Trên Không / vận tải Đường Biển (máy bay /  thuyền trưởng / cán bộ / thí điểm, nhân viên chuyến bay, hướng dẫn bay, kiểm soát 
không lưu) 

 
NHÓM 2:   Các Quản Lý Kinh Doanh khác, nghệ thuật, truyền thông, chuyên gia thể thao, chuyên gia sư 
 
QUẢN LÝ SỞ HỮU TRANG TRẠI , XÂY DỰNG, NHẬP KHẨU / XUẤT KHẨU , BUÔN BÁN  , SẢN XUẤT , VẬN CHUYỂN, KINH DOANH BẤT ĐỘNG 
SẢN 
QUẢN LÝ CHUYÊN MÔN (TÀI CHÍNH / KỸ THUẬT / SẢN XUẤT / NHÂN VIÊN / CÁC MỐI QUAN HỆ CÔNG NGHIỆP / KINH DOANH / MARKETING ) 
QUẢN LÝ DỊCH VỤ TÀI CHÍNH ( GIÁM ĐỐC CHI NHÁNH NGÂN HÀNG , TÀI CHÍNH / ĐẦU TƯ / MÔI GIỚI BẢO HIỂM , TÍN DỤNG / CÁN BỘ CÁC 
KHOẢN VAY ) 
BÁN HÀNG / QUẢ LÝ DỊCH VỤ BÁN LẺ (CỬA HÀNG , TRẠM XĂNG , NHÀ HÀNG, CÂU LẠC BỘ , KHÁCH SẠN / NHÀ TRỌ, RẠP CHIẾU PHIM , 
NHÀ HÁT, CƠ QUAN ) 
NGHỆ THUẬT / TRUYỀN THÔNG / THỂ THAO ( NHẠC SĨ , DIỄN VIÊN, VŨ CÔNG , HỌA SĨ, THỢ GỐM , ĐIÊU KHẮC , NHÀ BÁO , TÁC GIẢ, 
PHƯƠNG TIỆN TRUYỀN THÔNG TRÌNH BÀY, NHIẾP ẢNH GIA , NHÀ THIẾT KẾ , VẼ TRANH MINH HỌA , ĐỌC BẰNG CHỨNG , VẬN ĐỘNG / PHỤ 
NỮ , HUẤN LUYỆN VIÊN , HUẤN LUYỆN VIÊN , QUAN CHỨC THỂ THAO. 
CÁC CHUYÊN GIA SƯ THƯỜNG CÓ BẰNG TỐT NGHIỆP / TRÌNH ĐỘ KỸ THUẬT VÀ QUẢN LÝ HỖ TRỢ VÀ CÁC CHUYÊN GIA . Y TẾ, GIÁO 
DỤC, LUẬT , PHÚC LỢI XÃ HỘI , KỸ THUẬT, KHOA HỌC, KỸ THUẬT VIÊN MÁY TÍNH / KẾT HỢP KINH DOANH / QUẢN LÝ [ TUYỂN DỤNG / VIỆC 
LÀM / QUAN HỆ / CÁN BỘ ĐÀO TẠO , TIẾP THỊ / QUẢNG CÁO CHUYÊN GIA , NHÀ PHÂN TÍCH NGHIÊN CỨU THỊ TRƯỜNG , BÁN HÀNG KỸ 
THUẬT ĐẠI DIỆN , NGƯỜI MUA BÁN LẺ , VĂN PHÒNG / CÔNG NGHIỆP CHUYÊN NGHIỆP QUẢN LÝ DỰ ÁN ] LỰC LƯỢNG QUỐC PHÒNG  
 
NHÓM 3: THƯƠNG GIA / PHỤ NỮ, NHÂN VIÊN BÁN HÀNG VÀ KỸ NĂNG VĂN PHÒNG, KINH DOANH VÀ NHÂN VIÊN DỊCH VỤ 
 
THƯƠNG GIA / PHỤ NỮ NÓI CHUNG ĐÃ HOÀN THÀNH MỘT GIẤY CHỨNG NHẬN TRÊN 4 NĂM, THƯỜNG LÀ BẰNG HỌC NGHỀ. TẤT CẢ CÁC 

THƯƠNG GIA / PHỤ NỮ TRONG NHÓM NÀY.  
NHÂN VIÊN [NHÂN VIÊN KẾ TOÁN, NGÂN HÀNG / PO NHÂN VIÊN BÁN HÀNG, NHÂN VIÊN THỐNG KÊ / TÍNH TOÁN BẢO HIỂM, KẾ TOÁN / 

KHIẾU NẠI / NHÂN VIÊN KIỂM TOÁN, BIÊN CHẾ NHÂN VIÊN GHI / ĐĂNG KÝ / NỘP HỒ SƠ NHÂN VIÊN BÁN HÀNG, NHÂN VIÊN BÁN 
HÀNG CÁ CƯỢC, CÁC CỬA HÀNG / NHÂN VIÊN BÁN HÀNG TỒN KHO, MUA / ĐỂ NHÂN VIÊN BÁN HÀNG, VẬN CHUYỂN HÀNG HÓA / 
VẬN CHUYỂN / VẬN CHUYỂN NHÂN VIÊN BÁN HÀNG, NHÂN VIÊN BÁN HÀNG TRÁI PHIẾU, ĐẠI LÝ HẢI QUAN, NHÂN VIÊN DỊCH VỤ 
KHÁCH HÀNG, TUYỂN NHÂN VIÊN BÁN HÀNG] 

CÓ KỸ NĂNG VĂN PHÒNG, KINH DOANH VÀ NHÂN VIÊN DỊCH VỤ 
VĂN PHÒNG [THƯ KÝ, TRỢ LÝ CÁ NHÂN, NHÀ ĐIỀU HÀNH XUẤT BẢN MÁY TÍNH ĐỂ BÀN, ĐIỀU HÀNH TỔNG ĐÀI] 
BÁN HÀNG [CÔNG TY ĐẠI DIỆN BÁN HÀNG, BÁN ĐẤU GIÁ, ĐẠI LÝ BẢO HIỂM / GIÁM ĐỊNH / ĐIỀU CHỈNH, NGHIÊN CỨU THỊ GIÁC] 
DỊCH VỤ [NGƯỜI GIÀ / KHUYẾT TẬT / TỊ NẠN /  CÔNG NHÂN CHĂM SÓC, TRÔNG TRẺ, ĐỌC ĐỒNG HỒ, THANH TRA BÃI ĐẬU XE, 
NHÂN VIÊN BƯU ĐIỆN, CHUYỂN PHÁT NHANH, ĐẠI LÝ DU LỊCH, HƯỚNG DẪN DU LỊCH, CHUYẾN BAY TIẾP VIÊN, GIẢNG VIÊN THỂ 
DỤC, ĐẠI LÝ SÒNG BẠC / GIÁM SÁT] 

 
 
NHÓM 4:  VẬN HÀNH MÁY, NHÂN VIÊN KHÁCH SẠN, TRỢ LÝ NGƯỜI LAO ĐỘNG VÀ NGƯỜI LAO ĐỘNG CÓ LIÊN QUAN 
 
 TÀI XẾ , NHÀ MÁY ĐIỆN THOẠI DI ĐỘNG , SẢN XUẤT / CHẾ BIẾN MÁY MÓC VÀ VẬN HÀNH MÁY MÓC KHÁC . 
NHÂN VIÊN KHÁCH SẠN [ KHÁCH SẠN GIÁM SÁT DỊCH VỤ , TIẾP TÂN , PHỤC VỤ, THANH VIÊN, TAY NHÀ BẾP , KHUÂN VÁC, QUẢN GIA 
TRỢ LÝ VĂN PHÒNG , TRỢ LÝ BÁN HÀNG VÀ TRỢ LÝ KHÁC 

VĂN PHÒNG [ ĐÁNH MÁY, XỬ LÝ VĂN BẢN / NHẬP DỮ LIỆU / KINH DOANH VẬN HÀNH MÁY , LỄ TÂN , TRỢ LÝ VĂN PHÒNG ] 
BÁN HÀNG [ TRỢ LÝ BÁN HÀNG , ĐỘNG CƠ XE / ĐOÀN / BỘ PHẬN NHÂN VIÊN BÁN HÀNG , KIỂM TOÁN , THỦ QUỸ, XE BUÝT / TÀU , 
NGƯỜI BÁN VÉ , DỊCH VỤ TIẾP VIÊN NHÀ GA, CHO THUÊ XE NHÂN VIÊN BÀN, BÁN HÀNG RONG , ĐIỆN THOẠI VIÊN , THỜI HẠN SỬ 
DỤNG XE NÂNG . 

TRỢ LÝ , TRƯỜNG HỌC / GIÁO VIÊN CÁC NGÀNH NGHỀ PHỤ TÁ S , TRỢ LÝ NHA KHOA , Y TÁ THÚ Y , ĐIỀU DƯỠNG TRỢ LÝ , BẢO TÀNG / 
BỘ SƯU TẬP VIÊN, MỞ , NHÀ TRỢ GIÚP , TRỢ LÝ THẨM MỸ VIỆN, VIÊN ĐỘNG VẬT ] TRỢ LÝ / TRỢ LÝ 

NGƯỜI LAO ĐỘNG VÀ NGƯỜI LAO ĐỘNG CÓ LIÊN QUAN 
LỰC LƯỢNG QUỐC PHÒNG CẤP BẬC HẠ SĨ QUAN CAO CẤP DƯỚI ĐÂY KHÔNG BAO GỒM NHỮNG NGHỀ TRÊN 

NÔNG NGHIỆP , LÀM VƯỜN , LÂM NGHIỆP, ĐÁNH CÁ , CÔNG NHÂN KHAI THÁC KHOÁNG SẢN [ NÔM TRANG TRẠI , SHEARER , LEN / HIDE 
CLASSER , TAY TRANG TRẠI , HUẤN LUYỆN NGỰA , NGƯỜI TRÔNG NOM SỞ ƯƠNG CÂY , GIỮ VƯỜN , LÀM VƯỜN , BÁC SĨ PHẪU 
THUẬT CÂY , LÂM NGHIỆP / CÔNG NHÂN KHAI THÁC GỖ , KHAI THÁC MỎ , THUỶ THỦ / TAY ĐÁNH BẮT CÁ] 

CÔNG NHÂN KHÁC [ NGƯỜI LAO ĐỘNG , NHÀ MÁY SẢN XUẤT TAY ,  BẢO VỆ, DỌN DẸP, CHĂM SÓC , CÔNG NHÂN GIẶT , XE ĐẨY THU GOM, 
XE CÔNG VIÊN , QUA GIÁM SÁT ] 

 


