[BẢN DỊCH]
Hội đồng các cơ sở giáo dục và đào tạo tư nhân Úc đại diện cho những thành viên/cơ sở dạy các khóa học tiếng
Anh, các chương trình giáo dục và đào tạo nghề và những chương trình bằng cấp giáo dục cao hơn vào mỗi năm
cho hàng trăm nghàn người Úc và sinh viên quốc tế.
Hội đồng này đại diên cho hơn 1,100 thành viên/cơ sở cung cấp chương trình giáo dục và đào tạo tại Úc và nước
ngoài.
Các thành viên trong Hội đồng cung cấp những cơ hội về giáo dục trong hơn 20 năm qua và đã chứng kiến hàng
triệu sinh viên phát huy cũng như học được những kỹ năng mới và điều này đã giúp cho các sinh viên trong nghề
nghiệp tương lai của họ.
Ban Quản trị của Hội đồng ACPET đã dùng rất nhiều thời gian trong suốt mười hai tháng qua để siết chặt lại Hệ
thống tiêu chuẩn đạo đức cho các thành viên trong Hội đồng cũng như cải thiện các phương pháp nhằm đảm bảo
rằng Hội đồng ACPET là hội đồng tốt nhất trong các hội đồng trong lãnh vực giáo dục tại Úc.
Hội đồng ACPET cộng tác mật thiết với Chính phủ Úc nằm đảm bảo rằng những quy tắc và luật lệ dành cho
những nhà cung cấp giáo dục và đào tạo là hoàn toàn nghiêm ngặt và đạt chất lượng cao. Vào tháng 11 năm
2010, Hội đồng ACPET đã ra Tối cao Pháp Viện Úc để từ chối tư cách thành viên của một nhà cung cấp giáo
dục. Tối cao Pháp Viện Úc đã xác nhận năng lực của Hội đồng là đặt ra các tiêu chuẩn cao cho các thành viên
trong Hội đồng và Hội đồng ACPET hiện vẫn luôn đảm bảo tất cả các thành viên trong Hội đồng tuân thủ
nghiêm ngặt những tiêu chuẩn mới này.
Hội đồng ACPET cũng điều hành Chương trình đảm bảo giảng dạy lớn nhất nước Úc cung cấp việc đảm bảo tài
chính cho sinh viên quốc tế đang học tập tại Úc. Một thực tế đáng buồn là đôi khi vì lý do nào đó đã xảy ra việc
các trường học đóng cửa và điều này có thể gây khó khăn cho các sinh viên bị ảnh hưởng vì vấn đề này. Hệ
thống của Hội đồng ACPET cộng tác mật thiết với chính phủ để đảm bảo rằng các sinh viên được trợ giúp để
đăng ký vào các trường khác để tiếp tục việc học của họ mà không bị thiệt hại gì về tài chính và sự chăm sóc,
quan tâm mà các sinh viên cần. Emails và các cuộc điện thoại từ các sinh viên bị ảnh hưởng bởi một số nhỏ các
trường học đóng cửa tại Úc trong những năm vừa qua đã chứng minh sự thành công của chương trình này trong
việc đã nhanh chóng dàn xếp cho sinh viên vào học một trường khác và đảm bảo rằng họ được tiếp cận chương
trình giáo dục tốt nhất có thể.
Để đảm bảo chương trình của hệ thống ACPET tiếp tục hoạt động một cách tốt hơn, các tiêu chuẩn mới cao hơn
cũng đã được đưa ra trong lãnh vực này. Việc nào cho phép Hội đồng làm việc một cách chi tiết hơn trong việc
kiểm tra tài chính, chuyên môn về giáo dục và quyền sỡ hữu trường của các thành viên trong hội đồng...
Với những thay đổi trên mà Hội đồng ACPET đã giới thiệu nhận được sự ủng hộ hoàn toàn từ Chính phủ Úc và
chúng tôi đang cộng tác chung với họ để đảm bảo tất cả các sinh viên học đang theo học tại Úc sẽ có được những
kinh nghiệm đáng giá và học tập chăm chỉ để đạt được những bằng cấp học tập mà họ muốn đạt được.
Hội đồng các cơ sở giáo dục và đào tạo tư nhân Úc đại diện cho hệ thống tư nhân tốt nhất – khi quý vị muốn tìm
một cơ sở giáo dục để hợp tác hay khi muốn tìm một trường học cho con của quý vị - xin chắc rằng quý vị tìm
đến trường có logo của ACPET – đó là dấu hiệu của một cơ sở giáo dục chất lượng.
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