जातीय समानताको बढावाको निम्तत
अवस्थित तिा योजनाबद्ध उपायहरु
भोकेसनल ट्रे ननङ काउस्ससल
भोकेसनल ट्रे ननङ काउन्ससल (Vocational Training Council, VTC) हङकङको

सबैभसदा ठूलो व्यावसानयक तथा पेशागत शशक्षा तथा ताशलम (vocational and

professional education and training, VPET) प्रदायक हो । VTC ले हङकङका स्तम्भ

ववविय क्षेत्रहरु तथा उदीयमान उद्योगहरुलाई पूर्ण सहयोग प्रदान गदै ववस्तत
ृ दायराका

ववषयहरु जस्तै व्यावहाररक ववज्ञान,व्यवसाय, बालस्याहार, वद्
ु ानयक सेवाहरु,
ृ ध तथा सामद
डिजाईन, ईन्सजननयररङ्ग,आनतथ्य सत्कार तथा सच
ू ना प्रववधधमा व्यापक पव
ू -ण रोजगार तथा
ईन-सशभणस (रोजगारावस्थामा) ताशलम कायणक्रमहरु प्रदान गर्ण ।
सेवाहरु
सम्बन्सधत

⚫

VTC ले ववस्तत
ृ दायराका VPET कायणक्रमहरु प्रदान गदणर् ।

VPET सेवाहरु सबैले जानतयताका बाबजुद प्राप्त गनण सकुन ्
भनन,ववववध जानतयताका माननसकहरुका लाधग ववशेष कदम
उठाईएको र् ।

अवन्स्थत
उपायहरु

⚫

गैर-धचननयााँ भाषी (non-Chinese speaking, NCS) ववद्याथीप्रनत
समवपणत VPET कायणक्रमहरु
NCS युवा तथा व्यस्कहरुलाई उनीहरुका ववववध ताशलम
आवश्यकताहरु पूनतणका लाधग VTC ले समवपणत कायणक्रमहरु

प्रदान गदणर् । यी कायणक्रमहरुमा व्यवसाय, डिजाईन, आनतथ्य
स्तकार तथा अटोमोटटभ प्रववधधमा माध्यशमक ववद्यालय
र्ोिेकाहरुका लाधग डिप्लोमा कोषणहरु, शसननयर सेकेण्िरी

ववद्याथीहरुका लाधग अप्लाईि लननणङ्ग कोषणहरु, खााँली बसेका
युवाहरुका लाधग व्यवसानयक ववकास कायणक्रमहरु, व्यवसानयक
धचननयााँ तथा व्यावसनयक सीपका र्ोटो कोषणहरु प्रदान गदण र् ।
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⚫

वैकन्पपक धचननयााँ भाषा योग्यताहरुको स्वीकृनत
जह ाँ एक कायणक्रममा भनाणको लाधग हङकङ डिप्लोमा अफ
सेकेण्िरी एजक
ु े शन (Hong Kong Diploma of Secondary
Education, HKDSE)को ववशशष्ट तहको धचननयााँ भाषा जरुरी पर्ण

भने,HKDSE वैकन्पपक धचननयााँ भाषा योग्यताहरु वा अप्लाईि
लननणङ्ग चाईननजका पररर्ामहरुलाई पनन ववचार गररनेर् ।
⚫

समथणन सेवाहरु
पव
ू -ण रोजगार कायणक्रमहरुका NCS ववद्याथीहरुलाई अध्ययन तथा
क्याम्पस जीवनलाई व्यवस्थापन गनण ववशभसन समथणन सेवाहरु

प्रदान गररसर् । यी सेवाहरुमा शैक्षक्षक तथा शसकाई सहयोग,
स्थानीय ववद्याथीहरु तथा समद
ु ायसाँग समायोजन गराउन
गनतववधधहरु तथा कररयरको ववकासका लाधग परामशण तथा
सझ
ु ाव टदईसर् ।
भावी कायणको

⚫

मूपयाांकन

VTCले समानताको ननतीलाई प्रचार गनण साथै कायम राख्न
गैर-सरकारी सांगठनहरु, ववववध जानतका माननसहरुलाई सेवा
पुयाणउने सेकेण्िरी स्कूलहरुसाँग प्रदान गररएको कायणक्रमहरुको
सासदशभणकता सुननन्श्चत गनेर् ।

शलने/ शलनु पने

⚫

यसको शसकाई तथा काम गने वातावरर्मा ज तीय समानतालाई
बढावा टदन VTCले ससदभणका लाधग ननदे शनहरु यसका कायणकारी

थप उपायहरु

एकाईहरुद्वारा तयार पाररएको र् ।
⚫

कमणचारी तथा ववद्याथीहरुका लाधग ज तीय समानता प्रनत
उनीहरुको जागरूकता र सांवेदनशीलतालाई बढाउन ताशलम तथा
साझा सत्रहरुको व्यवस्था गनण जारी राखखनेर् ।
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VTCले साांस्कृनतक समायोजन तथा ववववध जानतका ववद्याथीहरु

⚫

बीच समावेशीकरर्लाई बढावा टदनका लाधग गनतववधधहरुको
आयोजना ननरसतर गनेर् ।

VTCको समवपणत सशमनतले

⚫

माधथ टदईएका

कायणसवयनमा ननरसतर ननगरानी राख्नेर् ।

उपायहरुको

ज तीय सम नत को बढ व को ननम्तत अवम्थित ति योजन बद्ध उप यहरु सम्बसधी
सोधपर्
ु गनन, कृपया VTC को शसननयर अफफसरल ई/प्रमख
ु कायाणलय (एकेिेशमक
सशभणसेज)मा ननम्न माध्यमहरु म र्नत सम्पकण गनह
ुण ोस ् –
टे शलफोन नां.
फ्याक्स नां.
ईमेल

पत्राचार ठे गाना

:

2836 1766

:

2574 3705

:

vtchqas@vtc.edu.hk

:

14/F VTC Tower, 27 Wood Road, Wan Chai, Hong
Kong

[नोट:
1. यटद अांग्रेजी र असय कुनै भाषा सांस्करर्हरु बीच वववाद भएमा अांग्रज
े ी सांस्करर् मासय
रहनेर् ।
2. VTC का कायणक्रमहरु तथा सेवाहरु बारे सोधपुर्कताणहरुका लाधग सामासय दोभाषे
अनुवादन सेवाहरु अांग्रेजी तथा असय भाषाहरु (जुन बहासा ईसिोनेशशया, टहसदी,
नेपाली, तागालोग, थाई, उदण ,ू शभयतनामी तथा पसजाबी) मा अनुरोधमा उपलब्ध
गराईनेर् ।]

भोकेसनल ट्र े ननङ काउन्सिल
मे 2020
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