ਨਸਲੀ ਬਰਾਬਰਤਾ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰ 'ਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਅਤੇ ਯੋਜਨਾਬੱ ਧ ਉਪ੍ਾਅ
ਵਕੇਸ਼ਨਲ ਟ੍ਰੇਨਨਿੰਗ ਕੌਂ ਸਲ
ਵਕੇਸ਼ਨਲ ਟ੍ਰੇਨਨਿੰਗ ਕੌਂ ਸਲ (Vocational Training Council, VTC) ਹਾਂਗ ਕਾਂਗ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱ ਡਾ ਨਵਵਸਾਇਕ
ਅਤੇ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਨਸੱ ਨਿਆ ਅਤੇ ਨਸਿਲਾਈ (vocational and professional education and training, VPET)
ਪਰਦਾਤਾ ਹੈ। VTC ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਤੋਂ ਪਨਹਲਾਂ ਅਤੇ ਦੌਰਾਨ ਨਵਆਪਕ ਨਸਿਲਾਈ ਪਰੋਗਰਾਮ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਨਿਸ ਨਵਚ ਵੱ ਿ

ਵੱ ਿ ਨਵਸ਼ੇ ਨਿਵੇਂ ਨਕ ਉਪਯੋਗ ਨਵਨਗਆਨ, ਕਾਰੋਬਾਰ, ਬੱ ਨਚਆਂ ਦੀ ਦੇਿਭਾਲ, ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਅਤੇ ਕਨਮਉਨਨਟ੍ੀ ਸੇਵਾਵਾਂ,
ਨਡਜ਼ਾਈਨ, ਇਿੰ ਿੀਨੀਅਨਰਿੰ ਗ, ਮੇਿਬਾਨੀ ਅਤੇ ਿਾਣਕਾਰੀ ਟ੍ੈਕਨਾਲੋ ਿੀ ਅਤੇ ਹਾਂਗਕਾਂਗ ਦੇ ਮੁੱ ਿ ਆਰਨਿਕ ਿੇਤਰ ਨਿੰ
ਪਰਾ ਸਮਰਿਨ ਪਰਦਾਨ ਕਰ ਵਾਲੇ ਅਤੇ ਉੱਭਰ ਰਹੇ ਉਦਯੋਗ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਸਬਿੰ ਨਿਤ

⚫

ਸੇਵਾਵਾਂ

ਮੌਿਦਾ

VTC VPET ਪਰੋਗਰਾਮਾਂ ਦੀ ਨਵਸ਼ਾਲ ਸ਼ਰੇਣੀ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸੁਨਨਸ਼ਨਚਤ ਕਰਨ ਲਈ
ਨਕ VPET ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਸਲੀ ਨਪਛੋਕੜ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਕੀਤੇ ਨਬਨਾਂ ਹਰੇਕ ਲਈ ਪਹੁਿੰ ਚਯੋਗ ਹਨ,

ਵੱ ਿ ਵੱ ਿ ਨਸਲਾਂ ਦੇ ਲੋ ਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰਰਤਾਂ ਦੀ ਪਰਤੀ ਵੱ ਲ ਨਵਸ਼ੇਸ਼ ਨਿਆਨ ਨਦੱ ਤਾ ਿਾਂਦਾ ਹੈ।
⚫

ਉਪਾਅ

ਗੈਰ-ਚੀਨੀ ਬੋਲਣ ਵਾਲੇ (non-Chinese speaking, NCS) ਨਵਨਦਆਰਿੀਆਂ ਨਿੰ
ਸਮਰਨਪਤ VPET ਪਰੋਗਰਾਮ

NCS ਨੌਿਵਾਨਾਂ ਅਤੇ ਬਾਲਗਾਂ ਨਿੰ ਉਨਹਾਂ ਦੀਆਂ ਵੱ ਿ ਵੱ ਿ ਨਸਿਲਾਈ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰਰਤਾਂ ਪਰੀਆਂ

ਕਰਨ ਲਈ VTC ਸਮਰਨਪਤ ਪਰੋਗਰਾਮਾਂ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਨਹਾਂ ਪਰੋਗਰਾਮਾਂ ਨਵੱ ਚ
ਸੈਕਿੰਡਰੀ ਸਕਲ ਛੱ ਡਣ ਵਾਨਲਆਂ ਲਈ ਕਾਰੋਬਾਰ, ਨਡਜ਼ਾਈਨ, ਮੇਿਬਾਨੀ ਅਤੇ ਮੋਟ੍ਰ ਵਾਹਨ
ਟ੍ੈਕਨਾਲੋ ਿੀ ਦੇ ਨਡਪਲੋ ਮਾ ਕੋਰਸ, ਸੀਨੀਅਰ ਸੈਕਿੰਡਰੀ ਨਵਨਦਆਰਿੀਆਂ ਲਈ ਅਪਲਾਈਡ
ਲਰਨਨਿੰਗ ਕੋਰਸ, ਗੈਰ-ਰੁਝੇਨਵਆਂ ਵਾਲੇ ਨੌਿਵਾਨਾਂ ਲਈ ਨਵਵਸਾਇਕ ਨਵਕਾਸ ਪਰੋਗਰਾਮ,
ਨਵਵਸਾਇਕ ਚੀਨੀ ਭਾਸ਼ਾ ਅਤੇ ਨਵਵਸਾਇਕ ਹੁਨਰ ਦੇ ਛੋਟ੍ੇ ਕੋਰਸ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
⚫

ਨਵਕਲਨਪਕ ਚੀਨੀ ਭਾਸ਼ਾ ਯੋਗਤਾ ਦੀ ਪਰਵਾਨਗੀ
ਨਿੱ ਿੇ ਇਕ ਪਰੋਗਰਾਮ ਨਵਚ ਦਾਿਲੇ ਲਈ ਹਾਂਗ ਕਾਂਗ ਨਡਪਲੋ ਮਾ ਆਫ਼ ਸੈਕਿੰਡਰੀ ਐਿਕੇਸ਼ਨ
(Hong Kong Diploma of Secondary Education, HKDSE) ਦੇ ਚੀਨੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨਵਚ
ਇਕ ਨਵਸ਼ੇਸ਼ ਪੱ ਿਰ ਦੀ ਜ਼ਰਰਤ ਹੁਿੰ ਦੀ ਹੈ, ਉਿੇ ਨਵਕਲਨਪਕ ਚੀਨੀ ਭਾਸ਼ਾ ਯੋਗਤਾਵਾਂ ਿਾਂ
HKDSE ਅਪਲਾਈਡ ਲਰਨਨਿੰਗ ਚੀਨੀ ਦੇ ਨਤੀਨਿਆਂ ‘ਤੇ ਨਵਚਾਰ ਕੀਤਾ ਿਾਵੇਗਾ।

⚫

ਸਹਾਇਤਾ ਸੇਵਾਵਾਂ
ਨੌਕਰੀ ਤੋਂ ਪਨਹਲਾਂ ਦੇ ਪਰੋਗਰਾਮਾਂ ਨਵਚ NCS ਨਵਨਦਆਰਿੀਆਂ ਨਿੰ ਉਨਹਾਂ ਦੀ ਪੜਹਾਈ ਦਾ
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ਨਬਹਤਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਕੈਂਪਸ ਦੀ ਨਜ਼ਿੰ ਦਗੀ ਨਿੰ ਅਨੁਕਲ ਬਣਾਉਣ ਨਵਚ

ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਵੱ ਿੋ ਵੱ ਿ ਸਹਾਇਤਾ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪਰਦਾਨ ਕੀਤੀਆਂ ਿਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਨਹਾਂ ਸੇਵਾਵਾਂ
ਨਵੱ ਚ ਅਕਾਦਨਮਕ ਅਤੇ ਨਸਿਲਾਈ ਸਹਾਇਤਾ, ਸਿਾਨਕ ਨਵਨਦਆਰਿੀਆਂ ਅਤੇ ਕਨਮਊਨਨਟ੍ੀ

ਨਾਲ ਏਕੀਕਰਣ ਦੀਆਂ ਗਤੀਨਵਿੀਆਂ, ਅਤੇ ਕਰੀਅਰ ਦੇ ਨਵਕਾਸ ਲਈ ਸਲਾਹ ਅਤੇ ਸੁਝਾਅ
ਪਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਭਨਵੱ ਿ ਦੇ ਕਿੰ ਮ ⚫
ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ

VTC ਸਮਾਨਤਾ ਦੀ ਨੀਤੀ ਨਿੰ ਬਣਾਈ ਰੱ ਿਣਾ ਅਤੇ ਇਸ ਨਿੰ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕਰਨਾ ਿਾਰੀ ਰੱ ਿੇਗਾ
ਅਤੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਪਰੋਗਰਾਮਾਂ ਦੀ ਸਾਰਿਕਤਾ ਨਿੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਵੱ ਿ ਵੱ ਿ ਨਸਲ ਦੇ

ਲੋ ਕਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਗੈਰ-ਸਰਕਾਰੀ ਸਿੰ ਗਠਨਾਂ ਅਤੇ ਸੈਕਿੰਡਰੀ ਸਕਲਾਂ ਨਾਲ ਨਮਲ ਕੇ ਕਿੰ ਮ
ਕਰੇਗਾ।
ਕੀਤੇ

ਗਏ/ ⚫

ਕੀਤੇ

ਿਾਣ

ਵਾਲੇ

ਉਪਾਅ

ਹੋਰ

ਆਪਣੇ ਨਸਿਲਾਈ ਅਤੇ ਕਾਰਿਸ਼ੀਲ ਵਾਤਾਵਰਣ ਨਵੱ ਚ ਨਸਲੀ ਬਰਾਬਰਤਾ ਨਿੰ ਉਤਸ਼ਾਹਤ

ਕਰਨ ਲਈ, VTC ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਕਾਰਿਸ਼ੀਲ ਇਕਾਈਆਂ ਦੁਆਰਾ ਹਵਾਲੇ ਲਈ ਨਦਸ਼ਾ
ਨਨਰਦੇਸ਼ ਨਤਆਰ ਕੀਤੇ ਹਨ।

⚫

ਸਟ੍ਾਫ ਅਤੇ ਨਵਨਦਆਰਿੀਆਂ ਲਈ ਨਸਲੀ ਬਰਾਬਰਤਾ ਪਰਤੀ ਿਾਗਰਕਤਾ ਅਤੇ
ਸਿੰ ਵੇਦਨਸ਼ੀਲਤਾ ਵਿਾਉਣ ਲਈ ਨਸਿਲਾਈ ਅਤੇ ਸ਼ੇਅਨਰਿੰ ਗ ਸੈਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਪਰਬਿੰਿ ਿਾਰੀ ਰਹੇਗਾ।

⚫

VTC ਵੱ ਿ ਵੱ ਿ ਨਸਲ ਦੇ ਨਵਨਦਆਰਿੀਆਂ ਨਵਚ ਸਨਭਆਚਾਰਕ ਸ਼ਮੁਨਲਅਤ ਅਤੇ ਏਕੀਕਰਣ
ਦੀ ਸਹਲਤ ਨਿੰ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕਰਨ ਲਈ ਗਤੀਨਵਿੀਆਂ ਦਾ ਪਰਬਿੰਿ ਕਰਨਾ ਿਾਰੀ ਰੱ ਿੇਗਾ।

⚫

VTC ਦੀ ਸਮਰਨਪਤ ਕਮੇਟ੍ੀ ਉਪਰੋਕਤ ਉਪਾਵਾਂ ਨਿੰ ਲਾਗ ਕਰਨ ਦੀ ਨਨਗਰਾਨੀ ਕਰਦੀ
ਰਹੇਗੀ।

ਨਸਲੀ ਬਰਾਬਰਤਾ ਨਿੰ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕਰਨ ਦੇ ਮੌਿਦਾ ਅਤੇ ਯੋਿਨਾਬੱ ਿ ਉਪਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਪੁੱ ਛਨਗੱ ਛ ਲਈ, ਨਕਰਪਾ ਕਰਕੇ
ਵੀਟ੍ੀਸੀ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਨਿਕਾਰੀ / ਹੈੈੱਡਕੁਆਰਟ੍ਰ (ਅਕਾਦਨਮਕ ਸੇਵਾਵਾਂ) ਨਾਲ ਹੇਠਾਂ ਨਦੱ ਤੇ ਮਾਨਿਅਮਾਂ ਦੁਆਰਾ
ਸਿੰ ਪਰਕ ਕਰੋ ਟ੍ੈਲੀਫੋਨ ਨਿੰ.

:

2836 1766

ਫੈਕਸ ਨਿੰ.

:

2574 3705

:

vtchqas@vtc.edu.hk

:

14/F VTC Tower, 27 Wood Road, Wanchai, Hong Kong

ਈਮੇਲ
ਡਾਕ ਲਈ ਪਤਾ
[ਨੋਟ੍:
1.

ਅਿੰ ਗਰੇਜ਼ੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਦੇ ਸਿੰ ਸਕਰਣ ਨਵਚ ਕੋਈ ਅਿੰ ਤਰ ਹੋਣ ਦੀ ਸਨਿਤੀ ਨਵਚ, ਅਿੰ ਗਰੇਜ਼ੀ ਸੱ ਸਕਰਣ ਪਰਬਲ

ਹੋਵੇਗਾ।
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2. VTC ਦੇ ਪਰੋਗਰਾਮਾਂ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਪਰਾਪਤੀ ਲਈ, ਆਮ ਨਵਆਨਿਆ / ਅਨੁਵਾਦ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਿੰ ਗਰੇਜ਼ੀ ਅਤੇ 8

ਹੋਰ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ (ਅਰਿਾਤ ਬਹਾਸਾ ਇਿੰ ਡੋਨੇਸ਼ੀਆ, ਨਹਿੰ ਦੀ, ਨੇਪਾਲੀ, ਤਗਾਲੋ ਗ, ਿਾਈ, ਉਰਦ, ਵੀਅਤਨਾਮੀ ਅਤੇ
ਪਿੰ ਿਾਬੀ) ਬੇਨਤੀ ਤੇ ਉਪਲਬਿ ਹੋਣਗੀਆਂ।]

ਵਕੇਸ਼ਨਲ ਟ੍ਰੇਨਨਿੰਗ ਕੌਂ ਸਲ
ਮਈ 2020
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