Tên Học Sinh:
Họ
$30.00 Chi Phí cần phải
đóng khi nộp đơn đăng ký
nhập học.

Tên Gọi

Bắt đầu năm học:
Cấp Lớp bắt đầu:

ĐƠN ĐĂNG KÝ NHẬP HỌC

71 Shepherdson Road, Parafield Gardens SA 5107
T: 08 8250 6616
F: 08 8250 3043
E: info@holyfamily.catholic.edu.au
W: www.holyfamily.catholic.edu.au
Xin lưu ý rằng đây chỉ là một mẫu đơn và không đảm bảo rằng sẽ có chổ để cung cấp cho con bạn.
Vui lòng điền đầy đủ vào mẫu này và trả lại trường với lệ phí nộp đơn.
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CHI TIẾT HỌC SINH
Họ:
Nam/ Nữ/ Không xác
định (Khoanh tròn)

Tên gọi:
Ngày Sinh:

Ngày bắt đầu

Năm:

Học Kỳ:

Cấp Lớp:

Địa Chỉ:

Postcode:

Ngôn Ngữ chính:

Ngôn Ngữ Chính nói tại nhà:

£
£
£

Phải, Thổ Dân
Con của quí vị là Thổ Dân hoặc Nguồn Gốc Đảo Torres?

£

Không

Phải, Gốc Đảo Torens
Phải, Cả Hai

Lý Lịch
Quốc Gia nơi Sanh ra:

Ngày đến Úc, nếu sanh ra tại nước ngoài:
Visa (nếu không có quốc tịch Úc)):

Quốc Tịch:
Năm đầu tiên đăng ký học tại Úc:

§

Dạng Visa:

§

Số Visa:

§

Ngày Được Cấp:

/

/

Ngày hết hạn:

/

/

Học Vấn
Trường đang học:

Cấp Lớp đang học:

Các trường trước đây và trường mầm non (bao gồm Mẫu Giáo cho đến thời điểm hiện tại) (Đính kèm tờ riêng để biết thêm, nếu cần)
1

Từ

/

/

Đến

/

/

2

Từ

/

/

Đến

/

/

3

Từ

/

/

Đến

/

/

4

Từ

/

/

Đến

/

/

Tôn Giáo
Tôn Giáo

Giáo Xứ hiện tại

Bí Tích

Giáo Xứ

Năm

Bí Tích

Giáo Xứ

Lễ Rửa Tội

Lễ Hòa Giải

Lễ Xác Nhận

Lễ Thánh Thễ

Năm

CHI TIẾT GIA ĐÌNH
CHI TIẾT GIA ĐÌNH

Phụ Huynh 1/Giám Hộ 1

Phụ Huynh 2/Giám Hộ 2

Title
Họ
Tên Gọi
Ngày Sinh
Nghề Nghiệp
Nhóm nghề nghiệp (danh sách tham
khảo, trang 7)

£1

£2

£3

£4

£8

£1

£2

£3

£4

£8

Chủ Nhân
Nếu không có việc làm, bạn có nhận
được trợ cấp của chính phủ không?
Chi Tiết Liên Lạc

Nhà/Chổ Làm

£ Có

£ Không

H

W

£ Có
H

£ Không
W

Mobile
Email
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CHI TIẾT GIA ĐÌNH (tiếp tục)

Phụ Huynh 1/Giám Hộ 1

Phụ Huynh 2/Giám Hộ 2

Địa chỉ đang cư ngụ

Địa chỉ gửi thư ( nếu khác)

Mối quan hệ với đứa trẻ
Cha /Mẹ /Giám Hộ /Kế Mẫu /Ông bà, v.v.

£
£
£

Vâng, Toàn Thời
Đứa Trẻ hiện đang ở

Vâng, Bán Thời
Không

£
£
£

Vâng, Toàn Thời
Vâng, Bán Thời
Không

Tòa án gia đình hoặc Lệnh tòa / Lệnh can thiệp hoặc Kế hoạch nuôi dạy con cái có
liên quan khác? (nếu Có, một bản sao của đơn sẽ được cung cấp cho trường)

£ Không

£ Có

Tôn Giáo và Lý Lịch
Tôn Giáo
Ngôn ngữ chính nói tại nhà
Quốc Gia nơi sanh ra
Bối Cảnh Văn Hóa
Ngày đến Úc (nếu có)

£
£
£

Công dân Úc
Tình trạng Cư Trú

Thường Trú Nhân
Tạm Trú

Visa (nếu không phải là Công Dân Úc)

Năm học cao nhất đã hoàn thành
(Khoanh tròn một)

Bằng cấp không thuộc Trường (Đại
Học)

Bạn có phải là cựu học sinh

Thường Trú Nhân
Tạm Trú

§

Dạng Visa:

§

Dạng Visa:

§

Số Visa:

§

Số Visa:

§

Ngày được cấp

/

/

§

Ngày được cấp:

§

Ngày hết hạng:

/

/

§

Ngày hết hạn

Lớp
hơn

£
£
£

12

11

10

9 hay thấp

Lớp

£
£
£

Cử Nhân hay cao hơn

Văn Bằng / Chứng Chỉ nâng cao
Chứng chỉ từ I đến IV (bao gồm
Chứng
Chỉ Thương Mại)
£ Không bằng cấp thuộc về trường

£ Phải

£
£
£

Công Dân Úc

12

11

/

/

/
10

/

9 hay thấp hơn

Cử Nhân hay cao hơn

Văn Bằng / Chứng Chỉ nâng cao
Chứng chỉ từ I đến IV (bao gồm
Chứng
Chỉ Thương Mại)
£ Không bằng cấp thuộc về trường

£ Không

£ Phải

Năm có mặt: ________ đến ________

£ Không

Năm có mặt: _________ đến_________

Những Học Sinh khác

£ Có

Bạn đã từng có một học sinh tại trường này?

£ Không

Nếu có xin vui lòng viết tên và năm học.
Trẻ em tuổi đi học khác trong gia đình
Tên

M/F

Ngày Sanh

3

Trường đang theo học

Lớp
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NHU CẦU BỔ SUNG VÀ TƯ VẤN CHO HỌC SINH
Các câu hỏi sau đây là để hỗ trợ chúng tôi tạo điều kiện cho học sinh chuyển tiếp suôn sẻ vào môi trường học đường.
Nếu bạn trả lời Có cho bất kỳ câu hỏi nào, xin vui lòng cung cấp chi tiết, đính kèm các hồ sơ nếu cần.

a)

Con bạn có nhu cầu gì về học tập không?

£ Có £ Không

b)

Con bạn đã theo học tại bất kỳ cơ quan chuyên môn, trường học, đơn vị hoặc trung tâm đặc biệt nào
không?

£ Có £ Không

c)

Con bạn đã được đánh giá bởi một dịch vụ chuyên khoa (ví dụ: chuyên gia về âm ngữ, bác sĩ tâm lý,
nhà tâm lý học, nhà thính học, bác sĩ nhãn khoa hoặc các phòng khám chuyên khoa khác?

£ Có £ Không

d)

Con bạn có nhu cầu hay cân nhắc đặc biệt nào không ( ví dụ: khuyết tật, dị ứng, hạn chế hoạt động
thể chất)

£ Có £ Không

e)

Con bạn có yêu cầu bất kỳ quy định đặc biệt nào được thực hiện bởi nhà trường không? (ví dụ:
thuốc, lối vào dành cho người khuyết tật)

£ Có £ Không

f)

Con bạn có bị bệnh truyền nhiễm không?

£ Có £ Không

g)

Con bạn đá bao giờ bị đình chỉ học, bị đuổi học hoặc bị từ chối nhập học vào trường khác?

£ Có £ Không

h)

Con bạn có thành tích hoặc tài năng gì đặc biệt không?

£ Có £ Không

i)

Có bất kỳ thông tin nào khác mà nhà trường cần lưu ý để đáp ứng nhu cầu giáo dục của con bạn
không?

£ Có £ Không

CÁC THÔNG TIN KHÁC
Vui lòng mang theo một bản sao của các tài liệu sau (nếu có) cho cuộc phỏng vấn của bạn

£

Bản sao giấy khai sanh (hoặc trích xuất) (hoặc hộ chiếu hiện tại)

£

Báo cáo mới nhất của trường và / hoặc tài liệu tham khảo từ các trường trước đây (nếu có)

£

Bản sao của bất kỳ kết quả kiểm tra quốc gia nào (ví dụ: NAPlan), nếu có.

£

Chứng Chỉ Rửa Tội

£

Bất kỳ lệnh nào của Tòa Án, Kế hoạch nuôi dạy con cái hoặc thông tin liên quan ảnh hưởng đến con bạn.

£

Tài liệu liên quan đến nhu cầu đặc biệt (mọi báo cáo, kế hoạch hành động, đánh giá, v.v.)

£

Một bản sao chi tiết của Visa (nếu đứa trẻ không phải là công dân Úc)

Xin vui lòng giải thích lý do bạn chọn Trường Công Giáo này cho việc học tập con của bạn:
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SỰ CUNG CẤP CÁC THÔNG TIN VÀ THÔNG TIN RIÊNG TƯ
1.

Trường thu thập thông tin cá nhân, bao gồm thông tin nhạy cảm về học sinh và phụ huynh hoặc người giám hộ, trước và
trong quá trình ghi danh học sinh tại Trường. Điều này có thể bằng văn bản hoặc trong quá trình hội thoại. Mục đích chính
của việc thu thập thông tin này là cho phép Trường cung cấp việc học cho học sinh theo học tại trường, thực hiện nghĩa
vụ chăm sóc và thực hiện các hoạt động hành chính liên quan cần thiết, cho phép học sinh tham gia vào tất cả các hoạt
động của Trường.

2.

Một số thông tin chúng tôi thu thập là để đáp ứng các nghĩa vụ pháp lý của Trường, đặc biệt là cho phép Trường thực hiện
nghĩa vụ chăm sóc của mình.

3.

Luật điều chỉnh hoặc liên quan đến hoạt động của trường học đòi hỏi một số thông tin nhất định phải được thu thập và tiết
lộ. Chúng bao gồm Đạo Luật Giáo Dục, Sức Khỏe Cộng Đồng và Luật Bảo Vệ Trẻ Em có liên quan.

4.

Thông tin sức khỏe về học sinh là thông tin nhạy cảm theo các điều khoản của Nguyên Tắc Bảo Mật (APP) của Úc theo
Đạo Luật Bảo Mật 1988. Chúng tôi có thể yêu cầu bạn cung cấp báo cáo y tế về học sinh theo thời gian.

5.

Trường có thể tiết lộ thông tin cá nhân và nhạy cảm cho các mục đích giáo dục, hành chính và hỗ trợ. Điều này có thể bao
gồm: các trường khác và giáo viên tại các trường đó; các cơ quan chính phủ (bao gồm cả cho các mục đích chính sách
và tài trợ); Văn phòng Giáo dục Công Giáo, Ủy Ban các trường Công Giáo Nam Úc, giáo xứ và giáo phận địa phương của
Trường, các cơ quan / tổ chức khác của nhà thờ và các Trường học trong các Giáo phận khác; các học viên y tế; những
người cung cấp dịch vụ giáo dục, hỗ trợ và y tế cho Trường, bao gồm các giáo viên thỉnh giảng, huấn luyện viên thể thao,
tình nguyện viên và cố vấn; nhà cung cấp các công cụ học tập và đánh giá; cơ quan đánh giá và giáo dục, bao gồm Cơ
quan quản lý, đánh giá và báo cáo chương trình giảng dạy của Úc (ACARA) và Cơ quan quản lý kiểm tra NAPlan (người
sẽ tiết lộ cho cơ quan quản lý nền tảng trực tuyến cho NAPlan); người cung cấp dịch vụ hành chính và tài chính cho
Trường; bất cứ ai bạn ủy quyền cho Trường tiết lộ thông tin cho; và bất cứ ai mà Trường được yêu cầu hoặc ủy quyền
tiết lộ thông tin theo luật, bao gồm luật bảo vệ trẻ em.

6.

Thỉnh thoảng, trường có thể được yêu cầu thông báo cho phụ huynh rằng thông tin cá nhân đã được yêu cầu bởi Chính
Phủ Liên Bang và Chính Phủ và Văn Phòng Giáo Dục Công Giáo.

7.

Trường có thể tiết lộ thông tin cá nhân (tên và địa chỉ của bạn) cho một trường Công Giáo khác, những người có thể muốn
cung cấp cho bạn thông tin để hỗ trợ bạn trong việc chọn trường Công Giáo khác.

8.

Thông tin cá nhân được thu thập từ học sinh thường xuyên được tiết lộ cho cha mẹ hoặc người giám hộ của họ.

9.

Trường có thể sử dụng các nhà cung cấp dịch vụ trực tuyến hoặc "cloud" (đám mây) để lưu trữ thông tin cá nhân và cung
cấp dịch vụ cho Trường liên quan đến việc sử dụng thông tin cá nhân, như các dịch vụ liên quan đến email, tin nhắn tức
thời và các ứng dụng đánh giá và giáo dục. Một số thông tin cá nhân hạn chế cũng có thể được cung cấp cho các nhà
cung cấp dịch vụ này để cho phép họ xác thực người dùng truy cập dịch vụ của họ. Thông tin cá nhân này có thể nằm trên
các máy chủ của nhà cung cấp dịch vụ đám mây có thể được đặt bên ngoài Úc. Thông tin thêm về việc sử dụng các nhà
cung cấp dịch vụ trực tuyến hoặc 'cloud' của Trường có trong Tuyên Bố quyền riêng tư của Trường.

10. Tuyên bố về quyền riêng tư của trường, có thể truy cập trên trang web của trường, nêu ra cách phụ huynh hoặc học sinh
có thể tìm cách truy cập và chỉnh sửa thông tin cá nhân của mình mà Trường đã thu thập và lưu giữ. Tuy nhiên, quyền
truy cập có thể bị từ chối trong một số trường hợp như việc truy cập sẽ có tác động vô lý đến quyền riêng tư của người
khác, khi quyền truy cập có thể dẫn đến vi phạm nghĩa vụ chăm sóc của Trường đối với học sinh hoặc khi học sinh cung
cấp thông tin một cách tự tin. Bất kỳ sự từ chối sẽ được thông báo bằng văn bản với lý do nếu thích hợp.
11. Tuyên bố về quyền riêng tư của trường cũng quy định cách phụ huynh và học sinh có thể khiếu nại về việc vi phạm các
Ứng dụng và cách xử lý khiếu nại.
12. Trường có thể tham gia vào các hoạt động gây quỹ. Thông tin nhận được từ bạn có thể được sử dụng để thu hút bạn. [Nó
cũng có thể được tiết lộ cho các tổ chức hỗ trợ các hoạt động gây quỹ của Trường chỉ với mục đích đó.] Chúng tôi sẽ
không tiết lộ thông tin cá nhân của bạn cho các bên thứ ba cho mục đích tiếp thị của riêng họ mà không có sự đồng ý của
bạn.
13. Trong các dịp thông tin như thành tích học tập và thể thao, các hoạt động học sinh và tin tức tương tự được công bố trên
các bản tin và tạp chí của trường, trên mạng nội bộ của chúng tôi và trên trang web của chúng tôi. Điều này có thể bao
gồm hình ảnh và video về các hoạt động của học sinh như các sự kiện thể thao, trại hè và các chuyến du ngoạin của
trường. Trường sẽ có được sự cho phép từ phụ huynh hoặc người giám hộ của học sinh (và từ học sinh nếu thích hợp)
nếu chúng tôi muốn đưa những bức ảnh hoặc video đó [hoặc tài liệu nhận dạng khác] vào tài liệu quảng cáo của chúng
tôi hoặc cung cấp tài liệu này cho công chúng như trên mạng.
14. Chúng tôi có thể bao gồm chi tiết liên lạc của học sinh và học sinh 'trong danh sách lớp và thư mục trường’.
15. Nếu bạn cung cấp cho Trường thông tin cá nhân của người khác, chẳng hạn như bác sĩ hoặc người liên lạc khẩn cấp,
chúng tôi khuyến khích bạn thông báo cho họ biết rằng bạn đang tiết lộ thông tin đó cho Trường và tại sao.
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TỜ KHAI CỦA PHỤ HUYNH/GIÁM HỘ
1. Khi đăng ký để ghi danh con tôi vào trường này, tôi / chúng tôi chấp nhận rằng chúng sẽ được giáo dục
theo đức tin Công giáo trong môi trường giáo dục Kitô Giáo.
2. Tôi / chúng tôi chấp nhận rằng sự hỗ trợ của nhân viên nhà trường và hợp tác liên quan đến các hoạt động
của trường là điều cần thiết.
3. Tôi / chúng tôi chấp nhận rằng tôi / chúng tôi sẽ tuân thủ các chính sách của trường được sửa đổi theo thời
gian.
4. Tôi / chúng tôi chấp nhận rằng nhà trường có quyền đình chỉ hoặc trục xuất học sinh vì vi phạm nghiêm
trọng hoặc tiếp tục vi phạm các quy tắc, quy định và / hoặc chính sách của trường, bao gồm cả hành vi làm
mất danh tiếng và uy tín của Trường.
5. Tôi / chúng tôi chấp nhận các tiêu chuẩn mà trường đặt ra liên quan đến việc chải chuốt, đồng phục và trình
bày cá nhân.
6. Tôi / chúng tôi chấp nhận trách nhiệm thanh toán học phí và các chi phí khác liên quan đến việc giáo dục
con tôi được xác định và sửa đổi theo thời gian của trường (trừ trường hợp được miễn và xin miễn).
7. Tôi / chúng tôi chấp nhận rằng trường sẽ cung cấp cho học sinh Lớp 2-6 một máy tính xách tay với chi phí
được tính vào học phí. Thiệt hại được phân loại bên ngoài việc sử dụng máy tính xách tay bảo hành dẫn đến
hư hỏng hoặc sử dụng sai, các điều kiện bảo hành thông thường bị vô hiệu và một khoản bảo hiểm vượt quá
sẽ được tính cho gia đình.
8. Tôi / chúng tôi chấp nhận rằng nhà trường không chấp nhận trách nhiệm đối với thiệt hại hoặc mất bất kỳ
tài sản cá nhân nào của học sinh và bảo hiểm cho tài sản cá nhân của tôi / con chúng tôi là trách nhiệm của
chúng tôi.
9. Tôi / chúng tôi đồng ý cho trường lấy thông tin về con tôi, khi cần thiết, từ các trường hoặc cơ quan /
chuyên gia trước đây.
10. Tôi / chúng tôi đồng ý với các chi tiết gia đình cơ bản của tôi (tên, địa chỉ email và số điện thoại) được tiết
lộ cho: Phòng khám Nha Khoa Chính Phủ và các trường Công Giáo khác có thể muốn cung cấp cho tôi /
chúng tôi thông tin để hỗ trợ chọn Công giáo khác trường học.
11. Tôi / chúng tôi đồng ý với chi tiết cá nhân của tôi (tên liên lạc, số điện thoại, địa chỉ) được tiết lộ để hỗ trợ
mục vụ và các chiến dịch Lễ Tạ Ơn cho Giáo Xứ nơi tôi / chúng tôi cư trú.
12. Tôi / chúng tôi tuyên bố rằng tất cả các thông tin được cung cấp trong đơn đăng ký này là theo sự hiểu
biết tốt nhất của tôi / chúng tôi, là đúng và chính xác.
13. Tôi / chúng tôi thừa nhận và, nếu đơn đăng ký của tôi / chúng tôi thành công, chấp nhận và đồng ý với tất
cả các điều khoản và điều kiện trên.

Phụ Huynh/Giám Hộ (chữ ký) _______________________________ Ngày: ________________
Phụ Huynh/Giám Hộ (chữ ký) _________________________ Ngày: ______________
XIN LƯU Ý:

Trong thời gian chờ đợi khóa học, bạn sẽ được liên lạc về đơn đăng ký của bạn. Nếu bạn chấp nhận các đề nghị đăng ký, các
điều khoản và điều kiện được nêu chi tiết trong Đơn Đăng Ký này sẽ được đưa vào trong Hợp Đồng Nhận Học Sinh.
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Danh sách các nhóm nghề nghiệp của cha mẹ
Nhóm 1: Quản lý cấp cao trong các tổ chức kinh doanh lớn, quản lý và bảo vệ chính phủ, và các chuyên gia có trình độ
•
•
•
•
•
•
•

•

Giám đốc điều hành/quản lý/trưởng phòng cao cấp trong ngành công nghiệp, thường mại, truyền thông, hoặc các tổ chức lớn
khác.
Quản lý dịch vụ công cộng (Trưởng phòng trở lên), giám đốc khu vực, y tế, giáo dục/cảnh sát/quản trị viên dịch vụ cứu hỏa.
Quản trị viên khác (hiệu trưởng trường, trưởng khoa, thư viện/bảo tàng/galler phòng trưng bày, giám đốc cơ sở nghiên cứu)
Sĩ quan lực lượng quốc phòng
Các chuyên gia có trình độ và kinh nghiệm chuyên môn hơn trong việc áp dụng kiến thức này để thiết kế, phát triển hoặc vận hành
các 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, phân tích kinh doanh, kế toán, kiểm toán viên, phân tích chính sách, chuyên gia tính toán, định giá]
Vận tải hàng không/đường biển [máy bay/thuyền trưởng/sĩ quan/phi công, sĩ quan chiến đấu, huấn luyện viên bay, kiểm soát viên
không lưu]

Nhóm 2: Quản lý kinh doanh khác, nghệ thuật/phương tiện truyền thông/thể thao và cá chuyên gia liên kết
•
•
•
•
•
•
•
•

•

Chủ sở hữu/quản lý trang trại, xây dựng, xuất nhập khẩu/bán buôn, sản xuất, vận chuyển, kinh doanh bất động sản.
Chuyên gia quản lý [tài chính/kỷ thuật/ sản xuất/nhân sự/quan hệ công nghiệp/bán hàng/tiếp thị]
Giám đốc dịch vụ tài chính [giám đốc chi nhánh ngân hàng, môi giới tài chính/đầu tư/bảo hiểm, nhân viên tín dụng/cho vay]
Quản lý bán hàng/dịch vụ bán lẻ [cửa hàng, trạm xăng/ nhà hàng/câu lạc bộ/khách sạn/ rạp chiếu phim/nhà hát/đại lý]
Nghệ thuật/truyền thông/thể thao [nhạc sĩ, diễn viên, vũ công, họa sĩ, thợ gốm, nhà điêu khắc, nhà báo, tác giả, người dẫn chương
trình truyền thông, nhiếp ảnh gia, nhà thiết kế, họa sí vẽ tranh minh hoạ)
Các chuyên gia liên kết ( thường có bằng cấp/bằng kỷ thuật và các nhà Quản lÝ và Chuyên Gia Hỗ Trợ
Giáo Dục Sức khỏe/ Luật/, Phúc Lợi xã hội/ kỷ thuật/ khoa học, Kỷ thuật viên máy tính/cộng sự chuyên nghiệp.
Kinh doanh/quản trị tuyển dụng [tuyển dụng/việc làm/nhân viên huấn luyện, chuyên gia tiếp thị, quản cáo, phân tích, nghiên cứu thị
trường đại diện bán hàng kỷ thuật, mua bán lẻ/quản lý văn phòng/dự án]

Lực Lượng Phòng Vệ Cao Cấp

Nhóm 3: Thương nhân/phụ nữ, thư ký và nhân viên văn phòng, bán hàng và dịch vụ lành nghề
•
•
•
•
•

•

Thương nhân/phụ nữ nói chung đã hoàn thành chứng chỉ thương mại 4 năm, thường là bằng cách học nghề. Tất cả thương nhân
/phụ nữ được bao gồm trong nhóm này.
Thư Ký [nhân viên kế toán, ngân hàng/thư ký PO, nhân viên thống kê/chuyên gia tính toán, kế toán/kiểm toán/nhân viên kế toán, nhân
viên bán hàng,thư ký trái phiếu, thư ký hải quan, thư ký dịch vụ khách hàng và dịch vụ lành nghề
Nhân Viên Văn Phòng, bán hàng và các dịch vụ lành nghề
Văn phòng [thư ký, trợ lý cá nhân, nhà điều hành xuất bản máy tính để bàn, nhà điều hành tổng đài)
Bán hàng [đại diện bán hàng cho công ty, nhà đấu giá, đại lý bảo hiểm,giám định viên, điều chỉnh thua lỗ, nhà nghiên cứu thị trường)
Phục vụ [già/khuyết tật/tỵ nạn/nhân viên giữ trẻ, chăm sóc trẻ em, bảo mẫu , người đọc đồng hồ, thanh tra bãi đậu xe, nhân viên bưu
điện, người giao hàng, đại lý du lịch, hướng dẫn viên du lịch, tiếp viên hàng không, hướng dẫn viên thể dục, đại lý sòng bạc/giám sát
viên]

Nhóm 4: Người điều khiển máy, nhân viên khách sạn, trợ lý, người lao động và công nhân liên quan.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Tài xế, máy móc sản xuất, nhân viên khách sạn, trợ lý, và các công nhân liên quan.
Nhân viên khách sạn [giám sát dịch vụ khách sạn, nhân viên tiếp tân, bồi bàn, nhân viên quầy bar, phụ bếp, nhân viên khuân vác,
quản gia]
Trợ lý Văn Phòng, trợ lý bán hàng và các trợ lý khác.
Văn Phòng [đánh máy, xử lý công việc/nhập dữ liệu/vận hành kinh doanh, nhân viên tiếp tân,trợ lý Văn Phòng]
Bán Hàng [trợ lý bán hàng, xe cơ giới/caravan/nhân viên bán hàng, thu ngân viên, nhân viên xe bus/xe lửa, nhân viên bán vé, nhân
viên trạm dịch vụ, cho mướn xe, người bán hàng rong, người bán hàng qua điện thoại]
Trợ lý [phụ tá trợ lý, phụ tá giáo viên, phụ tá nha sĩ, y tá thú y, trợ lý điều dưỡng, nhân viên bảo tàng/phòng tirển lãm,nhân viên giúp
việc nhà, trợ lý thẩm mỹ viện, tiếp viên thú vật]
Lao động và các công nhân liên quan
Lực lượng phòng vệ cao cấp, cấp dưới NCO không tính phía trên
Kiến trúc sư, lâm nghiệp, làm vườn, thủy sản, quặng mỏ [giám sát trang trại, thợ cạo lông trừu, nông dân, huấn luyện ngựa, người
chăm sóc, người làm vườn, phẩu thuật cây, nhân viên lâm nghiệp, thợ quặng mỏ, thợ câu cá]
Công nhân khác [công nhân, tay nhà máy, thủ kho, bảo vệ, người dọn dẹp, người chăm sóc, nhân viên giặt ủi, người thu gom xe
đẩy, nhân viên bãi đậu xe]

Nhóm 8: Hiện tại không có việc làm được trả lương
•

Nếu người đó hiện tại không có việc làm được trả lương nhưng đã có một công việc trong 12 tháng qua hoặc đã nghỉ hưu trong 12
tháng qua, vui lòng sử dụng nghề nghiệp cuối cùng của mình.

•

Nếu người đó không được trả lương 12 tháng qua, hãy đánh dấu vào Nhóm “8” trong ô thích hợp.
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