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 اقدامات ہزمجومساوات کے فروغ سے متعلق موجودہ اور  ینسل

 

 کونسل یننگٹر یشنلووک

 

ورانہ  یشہپ یسب سے بڑ ی( ہانگ کانگ کVocational Training Council, VTCکونسل ) یننگٹر یشنلووک

( فراہم کنندہ vocational and professional education and training, VPET) یک یتو ترب یمور تعل یشہاور پ

،  ینئرنگ، انج یزائنخدمات ، ڈ یجماسبھال ، بزرگان اور  یکھد یسائنس اور کاروبار ، بچوں ک یلمع VTCہے۔ 

کے  یتترب یںمالزمت سے پہلے اور مالزمت م یطشعبوں پر مح یعوس یسےج نالوجیکیٹ یشناور انفارم یمہمان نواز

صنعتوں کو مکمل مدد  ئیہو یشعبوں اور ابھرت یاقتصاد یادیبن یہانگ کانگ ککرتا ہے اور  یشجامع پروگرام پ

 ۔ فراہم کرتا ہے

 

 کو خدمات یک VPETکرتا ہے۔  یشپ ینجر یعوس یکا یپروگراموں ک VPET VTC   ⚫ خدمات متعلقہ 

ے ، یبنانے کے ل یقینی کو یقابل رسائ یےکے ل یہر کس نسل سے قطع نظر یبھ یکس

 ہے۔ یاگ یاغور ک یکو پورا کرنے پر خصوص یاتضرور یمختلف نسل کے لوگوں ک

   

ے وقف یکے ل طلباء( NCSChinese speaking, -nonبولنے والے ) چائینیز یرغ  ⚫ موجودہ اقدامات

 پروگرام (VPET)کردہ 

 

VTC NCS کو پورا کرنے کے  یاتضرور یتیمتعدد ترب ینوجوانوں اور بڑوں کو اپن 

سکول چھوڑنے والوں  یکنڈریس یںکرتا ہے۔ ان پروگراموں م یشے وقف پروگرام پیل

کورسز ،  ہکے ڈپلوم یکنالوجیاور آٹوموٹو ٹ یمہمان نواز،  یزائنے بزنس ، ڈیکے ل

ے یمشغول نوجوانوں کے ل یرلرننگ کورسز ، غ ئیڈے اپالیطلبہ کے ل یکنڈریس ئریینس

ورانہ مہارت کے مختصر  یشہاور پ ینیورانہ چ یشہپروگرام ، پ یاتیورانہ ترق یشہپ

 ۔یںکورسز شامل ہ

 یتقبول یک یتمتبادل قابل کےزبان  چائینیز  ⚫ 

 

 یجوکیشنا یکنڈریہانگ کانگ ڈپلومہ آف س یےداخلے کے ل یںپروگرام م یجہاں کس

(Hong Kong Diploma of Secondary Education, HKDSE) زبان  ینیکے چ

 یا یتمتبادل قابل کےزبان  چائینیزہے ، وہاں  یضرورت ہوت یک یارمخصوص مع یںم

HKDSE جائے گا۔ یانتائج پر غور ک ینیلرننگ چ یڈاپالئ 

 خدمات یتعاون ک  ⚫ 

 

 یکو مختلف معاون خدمات فراہم ک طلباء NCSمالزمت سے قبل کے پروگراموں کے 

مدد  یںڈھلنے م یںم یزندگ یک یمپساور ک نپٹنےبہتر  ےسمطالعہ  یںتاکہ انھ یںہ یجات

ہم  یسماجاور  طلباء یمعاونت ، مقام یک یکھنےاور س یمیتعل یںملے۔ ان خدمات م

  ماہرانہ ے یکے ل یترق یک یریئراور ک یاناتاور ب یاںسرگرم یک ینےکو فروغ د یآہنگ 

 ۔یںمدد شامل ہ یاور مشاورت

 

مستقبل کے کام کا 

 ینتع

⚫  VTC یشرکھے گا اور پ یکو برقرار اور اس کے فروغ کو جار یسیپال یمساوات ک 

خدمت  یے متعدد نسل کے لوگوں کیبنانے کے ل یقینیمطابقت کو  یکردہ پروگراموں ک

سکولوں کے ساتھ مل کر کام کرے  یکنڈریساور  یموںتنظ یسرکار یرغ یکرنے وال

 گا۔

 

 ےیکاقدامات  یاضاف

 گے یںجائ /گئے

کے  ینےمساوات کو فروغ د ینسل یںاور کام کرنے والے ماحول م یکھنےاس کے س  ⚫

 یےک یارے رہنما اصول تیحوالہ کے ل یعہکے ذر سیونٹ یشنلنے اپنے آپر VTCے ، یل

  ۔یںہ
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ے یکے ل طلباءے عملے اور یبڑھانے کے ل یتمساوات پر شعور اور حساس ینسل  ⚫

 رہے گا۔ یکا اہتمام جار یشنکے س یئرنگاور ش یتترب

 

 ⚫  VTC کے  ینےکو فروغ د یہم آہنگ  ینکے ماب طلباءمختلف نسل کے ثقافت  یک یتشمول

 منظم کرتا رہے گا۔ یاںسرگرم یےل

 

 ⚫  VTC ۔یمذکورہ باال اقدامات کے نفاذ پر نظر رکھے گ یٹیکم وقف یک 

 

 

، براہ کرم درج  ے یلپوچھ گچھ کے  یںاقدامات کے بارے م ہزمجومساوات کے فروغ سے متعلق موجودہ اور  ینسل

 ۔ یںخدمات( سے رابطہ کر یمیکوارٹر )تعل یڈ/ ہ یسرآف ئریینکے س VTC یعہکے ذر ینلزچ یلذ

 

 1766 2836 : نمبر یلیفونٹ

 3705 2574 : نمبر یکسف

 vtchqas@vtc.edu.hk : یمیلا

 F VTC Tower, 27 Wood Road, Wanchai, Hong Kong/14 : ہڈاک کا پت

 

 ]نوٹ:

مانا ورژن  یزی، انگر یںصورت م یتضاد ک یکس ینزبانوں کے ورژن کے ماب گریاور د یںم یزیانگر .1

 ۔جائے گا

2. VTC زبانوں کے  یگرد 8اور  یزی، انگر یےپوچھ گچھ کے ل یک کے پروگراموں اور خدمات کے حصول

، اردو ،   ی، تھائ تگالوگ،  یپالی، ن ی، ہند یشیااسا، انڈونھب یعنی/ ترجمہ خدمات ) یترجمان یعموم ینماب

 ]۔یہوں گ یاب( درخواست پر دستیاور پنجاب یتنامیو

3.  
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