
miêu tả chương trình 

Chương trình cung cấp cho phụ nữ nhập cư những  

công cụ, kỹ năng và kiến thức cần thiết để có thể tìm  

việc thành công. 

 

nội dung chương trình 

• lập kế hoạch nghề nghiệp 

• viết thư xin việc 
• viết tóm tắt quá trình làm việc 
• củng cố các kỹ năng phỏng vấn 
• hỗ trợ tìm việc 
• các hoạt động giao lưu 

• các lớp học định hướng và cung cấp thông tin 

 

đối tượng của chương trình 

chương trình dành cho tất cả phụ nữ nhập cư là  

thường trú nhân, người tỵ nạn và công dân Canada  

có khó khăn về ngôn ngữ và các rào cản văn hóa. 
 

thông tin và liên hệ 
 

               

 

Chương trình đào tạo kỹ năng tìm việc 

có dịch vụ trông trẻ miễn phí. 

Chương trình đào tạo kỹ năng tìm việc 

thông tin thêm về chương trình: 

• giao lưu Gặp Mặt Bữa Sáng hàng tháng sẽ tạo  

cơ hội cho các thành viên tiếp xúc với nhà tuyển  

dụng tiềm năng, thực hành kỹ năng giao tiếp và  

thu nhận những lời khuyên hữu ích về tìm việc. 
• khóa học đào tạo Lễ tân sẽ củng cố các kỹ  

năng làm việc  
• khóa đào tạo về phần mềm kế toán (QuickBooks  

và Simply Accounting) 
• khóa đào tạo kỹ năng sử dụng máy tính (cho  

người mới bắt đầu và người đã có kiến thức cơ bản  

về Microsoft Word,Outloook, Excel and PowerPoint) 
 
 
 
 

được tài trợ bởi: 

ttả chương trình 

Chương trình cung cấp cho phụ nữ nhập cư những  

công cụ, kỹ năng và kiến thức cần thiết để có thể tìm  

việc thành công. 

 

nội dung chương trình 

• lập kế hoạch nghề nghiệp 

• viết thư xin việc 
• viết tóm tắt quá trình làm việc 
• củng cố các kỹ năng phỏng vấn 
• hỗ trợ tìm việc 
• các hoạt động giao lưu 

• các lớp học định hướng và cung cấp thông tin 

 

đối tượng của chương trình 

chương trình dành cho tất cả phụ nữ nhập cư là  

thường trú nhân, người tỵ nạn và công dân Canada  

có khó khăn về ngôn ngữ và các rào cản văn hóa. 
 

thông tin và liên hệ 

                   
     có hỗ trợ bằng ngôn ngữ mẹ đẻ 


