Các biện pháp hiện hữu và hoạch định về việc thúc đẩy bình đẳng chủng tộc
Hội Đồng Đào Tạo Nghề
Hội Đồng Đào Tạo Nghề (Vocational Training Council, VTC) là nhà cung cấp giáo dục
chuyên nghiệp và đào tạo nghề nghiệp (vocational and professional education and training,
VPET) lớn nhất Hong Kong. VTC cung cấp các chương trình đào tạo toàn diện tiền tuyển
dụng và tại chức, bao gồm nhiều lĩnh vực như khoa học ứng dụng, kinh doanh, chăm sóc trẻ
em, người già và dịch vụ cộng đồng, thiết kế, kỹ thuật, khách sạn và công nghệ thông tin, hỗ
trợ đầy đủ cho các ngành kinh tế trụ cột và các ngành công nghiệp mới nổi của Hong Kong.
Liên Quan
Về Dịch Vụ

⚫

VTC cung cấp một loạt các chương trình VPET. Để đảm bảo các dịch
vụ VPET có thể truy cập được cho tất cả mọi người và không phân
biệt chủng tộc, chúng tôi đã xem xét đặc biệt để phục vụ nhu cầu của
những người thuộc chủng tộc đa dạng.

Biện Pháp
Hiện Hữu

⚫

Các chương trình VPET dành riêng cho học viên không nói tiếng
Trung Quốc (non-Chinese speaking, NCS)
VTC cung cấp các chương trình dành riêng cho thanh thiếu niên và
người lớn NCS để đáp ứng nhu cầu đào tạo đa dạng của họ. Các
chương trình này bao gồm các khóa học văn bằng về kinh doanh,
thiết kế, khách sạn và công nghệ ô tô cho các học sinh trung học, các
khóa học ứng dụng cho học sinh trung học phổ thông, các chương
trình phát triển nghề nghiệp cho thanh niên không tham gia, các khóa
học ngắn về kỹ năng học nghề và tiếng Trung.

⚫

Chấp nhận bằng cấp tiếng Trung thay thế
Trong trường hợp một chương trình yêu cầu tiêu chuẩn cụ thể về
ngôn ngữ Trung Quốc của Văn Bằng Giáo Dục Trung Học Hong
Kong (Hong Kong Diploma of Secondary Education, HKDSE) để
nhập học, bằng cấp tiếng Trung thay thế hoặc kết quả học tiếng Trung
của HKDSE sẽ được xem xét.
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⚫

Các Dịch Vụ Hỗ Trợ
Học viên NCS của các chương trình tiền tuyển dụng được cung cấp
các dịch vụ hỗ trợ khác nhau để giúp họ đối phó tốt hơn với việc học
tập và thích nghi với cuộc sống trong khuôn viên trường. Những dịch
vụ này bao gồm hỗ trợ học thuật và học tập, các hoạt động để thúc
đẩy sự hòa nhập với học sinh và cộng đồng địa phương và hỗ trợ tư
vấn và ý kiến để định hướng và phát triển nghề nghiệp.

Đánh Giá Công
Việc Tương Lai

⚫

VTC sẽ tiếp tục duy trì và thúc đẩy chính sách bình đẳng, và hợp tác
chặt chẽ với các tổ chức phi chính phủ và trường trung học phục vụ
những người thuộc chủng tộc đa dạng, để đảm bảo các chương trình
liên quan được cung cấp.

Các Biện Pháp
Bổ Sung Đã

⚫

Để thúc đẩy bình đẳng chủng tộc trong môi trường học tập và làm
việc, VTC đã soạn thảo các hướng dẫn để các đơn vị hoạt động tham

Thực Hiện / Sẽ
Được Thực Hiện

khảo.

⚫

Các buổi đào tạo và chia sẻ sẽ tiếp tục được sắp xếp cho nhân viên và
học viên để tăng cường nhận thức và sự nhạy cảm của họ về bình
đẳng chủng tộc.

⚫

VTC sẽ tiếp tục tổ chức các hoạt động nhằm thúc đẩy văn hóa hòa
nhập và tạo điều kiện hội nhập giữa các học viên thuộc chủng tộc đa
dạng.
Ủy ban chuyên trách của VTC sẽ tiếp tục theo dõi việc thực hành các
biện pháp trên.

⚫

Tra vấn liên quan đến các biện pháp hiện hữu và hoạch định nhằm thúc đẩy bình đẳng chủng
tộc, vui lòng liên hệ Cán Bộ Cao Cấp / Trụ Sở Chính (Dịch Vụ Học Thuật) của VTC thông
qua các phương pháp sau Số Điện Thoại.
Số Fax.
Email
Địa Chỉ Thư

:
:
:
:

2836 1766
2574 3705
vtchqas@vtc.edu.hk
14/F VTC Tower, 27 Wood Road, Wanchai, Hong Kong
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[Ghi Chú:
1. Trong trường hợp có bất kỳ sự khác biệt nào giữa phiên bản bằng tiếng Anh và các ngôn
ngữ khác, phiên bản tiếng Anh sẽ được áp dụng.
2. Tra vấn về chương trình và dịch vụ của VTC, các dịch vụ phiên dịch / dịch thuật chung
giữa tiếng Anh và 8 ngôn ngữ khác (ví dụ Bahasa Indonesia,Hindi, Nepal, Tagalog, Thái,
Urdu, tiếng Việt và Punjabi) sẽ được cung cấp theo yêu cầu.]

Hội Đồng Đào Tạo Nghề
Tháng 5, 2020
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