THÔNG BÁO CHIÊU SINH
KHÓA 16 NGHIỆP VỤ NHÀ HÀNG
KHAI GIẢNG 07 – 2018
Saigonchildren chiêu sinh khóa 16 đào tạo nghề Nghiệp vụ nhà hàng MIỄN PHÍ cho
thanh niên thành phố có hoàn cảnh khó khăn có nguyện vọng được học tập và
làm việc trong lĩnh vực này.
Khóa học 6 tháng sẽ cung cấp kiến thức về Nghiệp vụ nhà hàng và Tiếng Anh, giúp
học viên có thể tự tin làm việc tại các nhà hàng và khách sạn sau khi tốt nghiệp.
Sau khóa học, học viên sẽ được hỗ trợ tìm việc làm tại các nhà hàng khách sạn
trong thành phố.
Chương trình khóa học:
•
Khóa học 6 tháng (từ thứ Hai đến thứ Bảy, buổi sáng từ 8g00 – 11g00)
• Môn học: Nghiệp vụ nhà hàng, Tiếng Anh chuyên ngành, Vi tính căn bản và Kỹ
năng sống
Điều kiện tham gia khóa học:
•
Thanh niên tuổi từ 18 đến 25; độc thân; có hoàn cảnh khó khăn (học viên không
cần sổ hộ nghèo hoặc cận nghèo).
•
Trình độ học vấn: từ lớp 6 đến lớp 12.
•
Thường trú hoặc tạm trú tại thành phố Hồ Chí Minh.
Hồ sơ đăng ký học:
• Phiếu khảo sát (theo mẫu)
• Bản sao chứng minh nhân dân
• Bản sao hộ khẩu
• 4 hình 4 x 6


Ưu tiên cho học viên Quận Tân Phú.

Địa điểm học: Trường Thăng Long, 129F/63A Nguyễn Hữu Hào, P.9, Q.4, Tp. HCM
Thời gian học: Từ 07 – 2018 đến 01 – 2019
Thời gian nhận hồ sơ:

Tháng 03 - 2018 đến tháng 06 - 2018

Nơi nhận và nộp hồ sơ: Tổ chức Saigon Children’s Charity CIO
59 Trần Quốc Thảo (lầu 1), P.7, Q.3, Tp. HCM

ĐT: 08 3930 3502 (số máy lẻ 103); 0909 609 963 (Cô Thủy)
Trường dạy Tiếng Anh và dạy Nghề Thăng Long
129F/ 63A Nguyễn Hữu Hào, P.9, Q.4, Tp.HCM
ĐT: 08 3943 1137 (Cô Nguyệt)

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO NGHIỆP VỤ NHÀ HÀNG
Thời gian học: 6 tháng - các buổi sáng từ thứ Hai đến thứ Bảy
Giờ học: 8g00 – 11g00
1. Chương trình học tiếng Anh:
•

Tiếng Anh tổng quát

•

Tiếng Anh chuyên ngành nhà hàng

 Hàng tuần, học viên sẽ học một buổi Tiếng Anh với giáo viên nước ngoài. Trung
bình 3 tuần một lần học viên sẽ có cơ hội được thực hành kỹ năng nghe nói Tiếng
Anh với người nước ngoài.
2. Chương trình học nghiệp vụ nhà hàng:
•

Khái quát về ngành nhà hàng khách sạn

•

Kỹ năng chăm sóc khách hàng

•

Kỹ năng phục vụ bàn

•

Kỹ năng pha chế rượu căn bản

3. Các môn học và hoạt động khác
•

Vi tính căn bản

•

Kỹ năng sống: 6 chủ đề, mỗi tháng 1 chủ đề.
✓ Lập mục tiêu và kế hoạch nghề nghiệp.
✓ Giao tiếp trong công việc, Thái độ làm việc.

✓ Quản lý chi tiêu.
✓ Sức khỏe sinh sản: những nguy cơ tiềm ẩn.
✓ Quản lý thời gian.
✓ Kỹ năng phỏng vấn xin việc.
•

Tham quan khách sạn 5 sao: các khách sạn Intercontinental Asiana Saigon,
Caravelle, v.v…

•

Tham gia hoạt động xã hội

