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Penuh Waktu / Paruh Waktu Dalam Masa Pelatihan Kerja (PK)

Pelatihan Di Tempat Kerja (PTK)

Para siswa dilibatkan sebagai karyawan dengan gaji selama 6-12 bulan. 

Pemberi kerja akan menunjuk seorang staf dengan pengalaman kerja yang 

sesuai sebagai mentor dan menyediakan bimbingan di tempat kerja.

Peserta pelatihan berhak atas tunjangan retensi sebesar HK$3,000 jika 

mengikuti pelatihan kerja penuh waktu selama 3 bulan dan tambahan 

HK$1,000 setelah menyelesaikan setiap bulan selanjutnya. Untuk pelatihan 

kerja paruh waktu, jumlah yang dapat diberikan adalah separuhnya. Jumlah 

maksimum tunjangan retensi untuk setiap peserta pelatihan yang memenuhi 

syarat adalah HK$12,000. 

Para siswa boleh mendaftar pada kursus-kursus kejuruan yang sesuai dan 

dapat mengajukan penggantian uang kursus dan uang ujian sampai dengan 

HK$4,000 dolar.

Para siswa mengikuti pelatihan di tempat kerja sebagai pekerja non-karyawan 

untuk mendapatkan pengalaman kerja selama 1 bulan.

Tunjangan sebesar HK$5,800 dolar akan dibayarkan kepada para siswa setelah 

menyelesaikan pelatihan tersebut.



Program “Pekerjaan bagi Kaum Muda dan Pelatihan” yang diselenggarakan oleh 

Departemen Tenaga Kerja ini memberikan dukungan pekerjaan gratis dan 

terdiversifikasi bagi lulusan-lulusan sekolah yang dapat membuat mereka 

memahami diri mereka sendiri dan bakatnya, serta dapat memperkaya keahlian 

dan pengalaman kerja mereka.  Program ini terbuka untuk semua lulusan sekolah 

yang berusia diantara 15 tahun sampai 24 tahun dengan tingkat pendidikan 

diploma atau dibawahnya.

Setiap siswa yang mendaftar melalui (PAMP) memiliki hak untuk mengikuti 

pelatihan dasar selama 12 bulan dan akan ditugaskan oleh seorang manajer 

kasus, yang terdaftar sebagai seorang pekerja sosial, untuk menyediakan 

bimbingan karir dan dukungan selama periode pelatihan.

Untuk kaum muda dengan pekerjaan khusus dan butuh pelatihan (contoh: 

individu dari berbagai latar belakang ras), setelah seleksi awal, mereka boleh 

mendaftar pada kursus-kursus yang telah dirancang atau mendaftar untuk 

pelatihan di tempat kerja (PTK) atau pelatihan kerja (PK) atas rekomendasi dari 

para manajer kasus.  

Pekerjaan Kaum Muda dan 
Program Pelatihan (PAMP)

Bimbingan Karir

Pelatihan Pra-kerja

Para siswa akan menerima bimbingan karir personal dan dukungan 

paska pekerjaan dari para pekerja sosial profesional

Pelatihan pra-kerja yang bersifat gratis termasuk pencarian 

lowongan pekerjaan dan Pelatihan Keahlian Interpersonal, 

Kursus-kursus pilihan seperti Pelatihan Aplikasi Komputer dan 

Pelatihan Kerja khusus untuk berbagai industri. Peserta 

dengan kehadiran 80% atau lebih diberikan tunjangan 

pelatihan sebesar HK$70 dolar per pelatihan/hari.


