Engaging parents in
Career Conversations
Helpful hints
As a parent you can assist your child in many different ways to
help develop their knowledge around careers. From a young age
your child will start to explore the world around them, including
their understanding about work.
Using the links provided on this page you can begin to find out
more information about the world of work, access information
on the latest job trends, labour market information, and tertiary
and training options. Always remember that your first point of
contact should be your child’s career advisor at their school.

Where can I get assistance?
myfuture.edu.au/
Information on different careers, Education and Training options.
joboutlook.gov.au/
Explore different careers, job prospects, wages and skills.
jobsearch.gov.au/
Search for jobs.
education.vic.gov.au/victorianskillsgateway/pages/home.aspx
Vocational training in Victoria, search for certificate courses.
www.vtac.edu.au/
Centralised admissions centre to apply for most undergraduate
university and tafe courses. Scholarship and special entry access
schemes information (SEAS).
www.qilt.edu.au/
Choose a university or higher education institution. Compare
undergraduate student experience and graduate employment.
studyassist.gov.au/sites/StudyAssist/
Information for students about government assistance for
financing tertiary study.
www.ceav.vic.edu.au
Career Education Association of Victoria is where you will find
resources on career development and advice from qualified
career counsellors.
Career Education Association of Victoria Inc.
Unit 3 192 B Burwood Road
Hawthorn Vic 3122
Ph: 9810 6400 Fax: 9815 2490
Email: reception@ceav.vic.edu.au

Eight ways to prepare and support your child
with their future career plans;
1. Talk with your child about what they like,
their strengths, interests and why they
like them.
2. Encourage your child to talk to the career
advisor at their school.
3. Encourage your child to participate in
out of school activities and different
experiences such as sport, music and
volunteering.
4. Support your child to explore and
research a range of careers using the
provided website links.
5. Encourage and support your child to visit
Tertiary open days usually held in August
and any Career expo events.
6. Support your child in adapting and
changing career ideas as they become
aware of other options.
7. Talk to your child about your work and
workplace. Encourage them to talk with
other adults and relatives about the kind
of work they do.
8. Try and support your child’s interests and
strengths, rather than a particular career
that you think is right for them.
The most valuable thing as a parent you can
do to help your child with career planning, is
keep informed, listen, don’t judge, be open
to ideas and encourage them to explore all
their options.

Khuyến khích Cha Mẹ Tham
gia những cuộc Thảo luận
về Nghề nghiệp

Các gợi ý hữu ích

Là bậc cha mẹ, có nhiều cách khác nhau để quý vị giúp con cái hiểu
biết nhiều hơn về vấn đề nghề nghiệp. Con cái của quý vị sẽ bắt đầu
tìm hiểu về thế giới bao quanh chúng từ khi còn bé, bao gồm cả sự
hiểu biết về công ăn việc làm.
Sử dụng những nối kết (link) trong trang này để quý vị khởi sự tìm
kiếm thêm thông tin về rất nhiều công việc, có được thông tin thống
kê mới nhất về khuynh hướng công việc, thông tin về thị trường nhân
dụng, và những chọn lựa sẵn có về các khóa cao đẳng, đại học và
huấn luyện. Luôn nhớ rằng nơi quý vị nên liên lạc trước tiên là nhân
viên tư vấn về nghề nghiệp cho con của quý vị tại trường học.

Muốn được trợ giúp, quý vị phải tìm nơi đâu?
myfuture.edu.au/
Thông tin về nhiều nghề nghiệp khác nhau, những lựa chọn sẵn có về
chương trình Giáo dục và Huấn luyện.
joboutlook.gov.au/
Tìm hiểu về nhiều nghề nghiệp khác nhau, triển vọng công việc, lương
bỗng và kỹ năng.
jobsearch.gov.au/
Tìm việc làm.
education.vic.gov.au/victorianskillsgateway/pages/home.aspx
Dạy nghề tại Victoria, tìm những khóa học cấp chứng chỉ.
www.vtac.edu.au/
Cơ quan duy nhất chịu trách nhiệm xem xét việc ghi danh cho hầu
hết các khóa học tại đại học và cao đẳng sau khi tốt nghiệp trung học.
Thông tin về học bổng và các chương trình cứu xét đặc biệt cho việc
ghi danh (special entry access schemes, SEAS).
www.qilt.edu.au/
Chọn trường đại học hoặc cao đẳng. So sánh kinh nghiệm của sinh
viên bậc cử nhân và công việc làm sau khi tốt nghiệp.
studyassist.gov.au/sites/StudyAssist/
Thông tin cho sinh viên về việc tài trợ của chính phủ khi theo học cao
đẳng, đại học.
www.ceav.vic.edu.au
Career Education Association of Victoria (Hiệp hội Hướng dẫn về
Nghề nghiệp Victoria) là nơi quý vị tìm hiểu thêm được nhiều về
những chuyển biến trong cuộc sống liên quan đến nghề nghiệp và có
được tư vấn từ các chuyên viên tư vấn về nghề nghiệp có bằng cấp.
Career Education Association of Victoria Inc.
Unit 3 192 B Burwood Road
Hawthorn Vic 3122
Ph: 9810 6400 Fax: 9815 2490
Email: reception@ceav.vic.edu.au

Vietnamese | Tiếng Việt
Tám phương cách nhằm chuẩn bị và giúp đỡ cho
con của quý vị về những kế hoạch cho ngành
nghề tương lai của chúng:
1. Hỏi chuyện con xem chúng thích nghề nào,
những mặt mạnh, sở thích và lý do tại sao lại
thích.
2. Khuyến khích con nói chuyện với nhân viên
tư vấn về nghề nghiệp tại trường học.
3. Khuyến khích con tham gia vào những sinh
hoạt khác ngoài việc học ở trường và có được
những kinh nghiệm khác nhau như chơi thể
thao, âm nhạc và làm tình nguyện.
4. Giúp con tìm hiểu và xem xét kỹ lưỡng nhiều
nghề nghiệp qua những đường link của các
trang mạng được cung cấp.
5. Khuyến khích và giúp đỡ cho con đến tham
dự những ngày giới thiệu về trường cao đẳng,
đại học thường được tổ chức vào tháng Tám
và những buổi triển lãm về Nghề Nghiệp.
6. Giúp đỡ cho con trong việc điều chỉnh và thay
đổi ý tưởng về nghề nghiệp khi chúng biết
được những chọn lựa sẵn có khác.
7. Nói chuyện với con về công việc và nơi làm
việc của quý vị. Khuyến khích chúng hỏi thăm
những người lớn và thân nhân khác về công
việc họ làm.
8. Cố gắng giúp đỡ con theo sở thích và mặt
mạnh của con, hơn là nhắm vào một nghề
chuyên biệt mà quý vị nghĩ là đúng cho chúng.
Là bậc cha mẹ, điều ý nghĩa nhất quý vị làm được
để giúp con mình lập kế hoạch về nghề nghiệp
là hiểu rõ, lắng nghe, đừng đánh giá, cởi mở khi
chúng có ý tưởng và khuyến khích chúng tìm hiểu
kỹ lưỡng tất cả những lựa chọn sẵn có.

