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Chương trình hỗ trợ Đào tạo và Kinh doanh dành cho Người nông dân vùng Đồng bằng Bắc Adelaide
Gói hỗ trợ lên tới 6.000 đô la Úc cho mỗi thực tập sinh đủ điều kiện

Doanh nghiệp của anh chị có thể đủ điều kiện để tham gia chương

phủ Úc sẽ cung cấp các gói hỗ trợ để giúp RST và người nông dân đủ

trình hỗ trợ của Chính phủ Liên bang và/hoặc Tiểu bang, với điều

điều kiện tham gia chương trình dưới hình thức Hợp đồng đào tạo nếu

kiện anh chị đăng ký cho nhân công tham gia khóa học Chứng

doanh nghiệp của anh chị có ít nhất 1 nhân công.

chỉ III về Thực tập nông nghiệp thông qua Hợp đồng đào tạo với
Trung tâm Đào tạo Kỹ năng Khu vực (RST) (RTO 140107)

Những hỗ trợ tài chính dành cho doanh nghiệp của anh chị
Doanh nghiệp của anh chị có thể đủ điều kiện nhận được hỗ trợ tài

RST hiện cung cấp các khóa đào tạo về sử dụng hóa chất và an toàn

chính. Dưới đây là bảng liệt kê các gói hỗ trợ. Anh chị có thể nhận

thực phẩm trong khu vực từ tháng 3 năm 2020. Trong suốt thời gian

được các gói hỗ trợ hoặc hoàn trả các khoản phí nếu thỏa mãn các

qua, chúng tôi tiếp nhận ý kiến của người nông dân về việc mong

tiêu chí dưới đây.

muốn chúng tôi giúp họ tìm kiếm các nguồn hỗ trợ tài chính để có thể

RST sẽ hỗ trợ các anh chị trong việc xác định doanh nghiệp của

nâng cao kỹ năng trồng trọt cũng như đáp ứng được các tiêu chuẩn

mình có đạt điều kiện nhận hỗ trợ hay không

của Freshcare. RST trân trọng thông báo rằng Bang Nam Úc và Chính
Quỹ hỗ trợ của Chính phủ Liên bang
Hỗ trợ khi đăng ký tham gia
khóa học (hỗ trợ cho khóa thực
tập toàn thời gian)

1.500 đô la Úc

Hỗ trợ khi hoàn thành khóa học
(hỗ trợ cho khóa thực tập toàn
thời gian)

2.500 đô la Úc

Hỗ trợ khi hoàn thành khóa học
(hỗ trợ cho khóa thực tập bán
thời gian)

1.500 đô la Úc

Quỹ hỗ trợ của chính phủ Tiểu bang
Trang bị cho Công việc

Gói hỗ trợ lên tới 1.000 đô la Úc cho thực tập sinh và 1.000 đô la Úc cho chủ doanh nghiệp (2.000 đô la
Úc tổng cộng) cho nhân công mới hoặc cũ.

Quỹ hỗ trợ của chính phủ Tiểu bang: Chương trình Trang bị cho Công việc được thực hiện bởi Bộ Đổi mới và Kĩ năng (DIS). Chương trình
này sẽ kết thúc vào ngày 30/06/2021 hoặc đến khi chương trình nhận đủ số lượng đăng ký.

Nguồn hỗ trợ có thể được sử dụng với các mục đích sau:
• Phát triển các kĩ năng, ví dụ tham gia các khóa đào tạo của
Freshcare
• Thực hiện chương trình Quản lí các loài gây hại bằng phương
pháp tích hợp (IPM)
• Đăng kí phần mềm
• Chứng nhận kiểm định và tái kiểm định của Freshcare
• Thiết bị bảo hộ lao động cá nhân
• Biển báo an toàn và bộ dụng cụ xử lý sự cố tràn đổ hóa chất
• Nâng cấp vòi phun xịt và hệ thống tưới tiêu
• Xét nghiệm mức tồn dư hóa chất tối đa trên sản phẩm (thử trái)
• Xét nghiệm chất lượng nước
Những chương trình đào tạo các anh chị có thể nhận được hỗ trợ?
• Các chứng chỉ về Sử dụng hóa chất/ Freshcare/ Đảm bảo chất
lượng
• Đào tạo về An toàn lao động và An toàn thực phẩm
• Quản lí các phương pháp diệt côn trùng, dịch bệnh và cỏ dại
nhằm giảm thiểu việc sử dụng hóa chất và ngăn ngừa tình trạng
kháng thuốc
• Gieo trồng mùa vụ/ Bảo trì nhà bầu
• Lưu trữ thông tin doanh nghiệp
• Lấy mẫu nước và mẫu sản phẩm
• Bảo trì hệ thống tưới tiêu
Khóa đào tạo sẽ được tổ chức ở đâu?
• Phần lớn các khóa đào tạo sẽ được diễn ra tại nông trại của anh
chị. Một số lớp đào tạo sẽ được tổ chức tại Trung tâm Trồng trọt
Virginia.
Anh chị sẽ nhận được những hỗ trợ nào từ nhóm Hỗ trợ Nông
trại và nhóm Hỗ trợ Ghi danh của RST?
• Mỗi nông dân đều có thể tiếp cận với các Nhà Nông học, Nhóm
Hỗ trợ Nông trại và nhóm Hỗ trợ Ghi danh của RST.
• Trong quá trình đào tạo, chúng tôi sẽ đến thăm nông trại của anh
chị thường xuyên để hỗ trợ và giúp anh chị trở thành người trồng

trọt tốt hơn. Nhóm Hỗ trợ Nông trại của RST có thể nói tiếng
Anh và tiếng Việt. RST sẽ cung cấp cho anh chị tài liệu đào tạo và
Freshcare bằng tiếng Anh hoặc tiếng Việt.
• RST đang tìm kiếm các địa điểm thu gom rác thải nhựa để anh chị
có thể dọn dẹp nông trại của mình.
• RST đang hợp tác với Cơ quan Quản lý Chất thải Bắc Adelaide
(NAWMA) để xử lý các hóa chất không sử dụng (lên đến 40 lít). RST
sẽ giúp anh chị trong quá trình này.
• DrumMuster sẽ tiếp tục nhận thùng đựng hóa chất (có biểu tượng
DrumMuster) đã được rửa sạch 3 lần tại Trung tâm Trồng trọt
Virginia.
• RST sẽ hỗ trợ anh chị thủ tục ghi danh và các giấy tờ liên quan
đến chương trình.
Làm thế nào để tham gia chương trình hỗ trợ này?
Nhóm chuyên trách của RST tại Trung tâm Trồng trọt Virginia sẽ
giúp anh chị đăng ký, đánh giá khả năng đủ điều kiện để nhận được
nguồn hỗ trợ.
Vui lòng liên hệ RST tại Trung tâm Trồng trọt Virginia để thảo luận
các nhu cầu của nông trại anh chị hoặc gửi thư điện tử tới địa chỉ
caroline@rst.edu.au
Chi phí tham gia chương trình?
Mỗi học viên sẽ chi trả 300 đô la Úc cho toàn thời gian của chương
trình (RST dự kiến sẽ hỗ trợ anh chị trong 2,5 năm). Nếu doanh
nghiệp của anh chị đăng ký cho 4 nhân công trở lên tham gia khóa
học, học phí sẽ giảm xuống còn 100 đô la Úc cho mỗi học viên.
Đối với học viên hiện tại của RST, anh chị sẽ không cần trả thêm
bất kỳ khoản phí nào. Anh chị PHẢI đến văn phòng của RST để
thảo luận về việc doanh nghiệp của mình có đủ điều kiện nhận các
gói hỗ trợ tài chính.
RST rất vui được làm việc với người nông dân ở Đồng bằng Bắc
Adelaide. Chúng ta sẽ cùng nhau phát triển doanh nghiệp của
anh chị để sản xuất thực phẩm tươi, an toàn và chất lượng cao.
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0427 351 323
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Anna Nguyen

Điều phối viên nhóm Hỗ trợ nông trại
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Nhân viên Hỗ trợ nông trại

rosie@rst.edu.au

0483 860 762

Chi Le

Nhân viên Hỗ trợ nông trại

chi@rst.edu.au

0483 864 272

Diego Farias

Nhà nông học

diego@rst.edu.au

0483 866 375

Vinay Patel

Nhà nông học

vinay@rst.edu.au

0439 887 999

Poh Chong

Nhà nông học

poh@rst.edu.au

0483 866 133

Anh Do

Điều phối viên nhóm Hỗ trợ Ghi danh

anh@rst.edu.au

0429 101 897

Nga Truong

Nhân viên Hỗ trợ Ghi danh

nga@@rst.edu.au

0483 860 525

Linh Nguyen

Nhân viên Hỗ trợ Ghi danh

linh@rst.edu.au

0483 889 574
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