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जातीय समानताको बढावाको िन�� िव�मान तथा योजनाबद्ध उपायहरु 

 
भोकेसनल टे्र�नङ काउिन्सल 

 
 

भोकेसनल टे्र�नङ काउिन्सल(VTC) हङकङको सबैभन्दा ठूलो व्यावसा�यक तथा 
पेशागत �श�ा र ता�लम (VPET)प्रदायक हो। VTC ले हङकङका स्तम्भ �व��य �ेत्रहरु 

तथा उद�यमान उद्योगहरुलाई पूणर् सहयोग प्रदान गद� �वस्ततृ दायराका �वषयहरु 

जस्त-ै �ा� तथा जीवन िव�ान,व्यवसाय, बालस्याहार, वदृ्ध तथा सामुदा�यक 

सेवाहरु, �डजाईन, ईिन्ज�नय�रङ्ग,आ�तथ्य सत्कार तथा सूचना प्र�व�धमा व्यापक पूवर्-
रोजगार तथा ईन-स�भर्स (रोजगारावस्थामा) ता�लम कायर्क्रमहरु प्रदान गछर्  । 
 

सेवाहरु  

समब्िन्धत 

  VTC ले �वस्ततृ दायराका VPET कायर्क्रमहरु प्रदान गदर्छ । VPET 

सेवाहरु सबैले जा�तयताका बाबजदु प्राप्त गनर् सकुन ्भ�न,�व�वध 

जा�तका मा�नसकहरुका ला�ग �वशषे कदम उठाईएको छ । 
 

अविस्थत  

उपायहरु 

  गरै-�च�नया ँ भाषी �वद्याथ�(NCS)प्र�त सम�पर्त VPET 

कायर्क्रमहरु 

NCS युवा तथा व्यस्कहरुलाई उनीहरुका �व�वध ता�लम 

आवश्यकताहरु पू�त र् गन� VTC ले सम�पर्त कायर्क्रमहरु प्रदान गदर्छ 

। यी कायर्क्रमहरुमा व्यवसाय, �डजाईन तथा आ�तथ्य स�ार 
माध्य�मक �वद्यालय छोडकेाहरुका ला�ग �डप्लोमा कोषर्हरु, 

�स�नयर सेकेण्डर� �वद्याथ�हरुका ला�ग अप्लाईड ल�नर्ङ्ग कोषर्हरु, 

खाँल� बसेका युवाहरुका ला�ग व्यवसा�यक �वकास कायर्क्रमहरु, 

व्यवसा�यक �च�नयाँ तथा व्यावस�यक सीपका छोटो कोषर्हरु प्रदान 

गदर्छ । 
 

   वैकिल्पक �च�नयाँ भाषा योग्यताहरुको स्वीकृ�त 

जहाँ एक काय�क्रममा भना�को लािग हङकङ िड�ोमा अफ 

सेके�री एजुकेशन (HKDSE)को िविश� तहको िचिनयाँ भाषा 
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ज�री पछ�  भने, वैक��क िचिनयाँ भाषा यो�ताह� वा HKDSE 

अ�ाईड लिन�� चाईिनजका प�रणामह�लाई पिन िवचार ग�रनेछ । 
 

   समथर्न सेवाहरु 

पूवर्-रोजगार कायर्क्रमहरुका NCS �वद्याथ�हरुलाई अध्ययन तथा 
क्याम्पस जीवनलाई व्यवस्थापन गनर् �व�भन्न समथर्न सेवाहरु 

प्रदान ग�रन्छ। यी सेवाहरुमा शै��क तथा पढाईिसकाईमा सहयोग, 

स्थानीय �वद्याथ�हरु तथा समुदायसँग समायोजन गराउन 

ग�त�व�धहरु तथा क�रयरको �वकासका ला�ग परामशर् तथा सुझाव 

�दईन्छ । 
 

भावी 
कारय्को 
मूल्याकंन 

  VTCले समानताको �नती प्रचार गनर् साथै कायम रा� �व�वध 

जा�तका मा�नसहरुलाई सेवा पुयार्उने गरै-सरकार� संगठनहरु र  

सेकेण्डर� स्कूलहरुले प्रदान गरेको कायर्क्रमहरुको सान्द�भर्कता 
सु�निश्चत गन�छ । 
 

िलइएको / 

�लनु पन� थप 

उपायहरु 

 

  यसको पढाईिसकाई र काम गन� वातावरणमा जातीय समानतालाई 
बढावा �दन VTCले सन्दभर्का ला�ग �नद�शनहरु यसका कायर्कार� 
एकाईहरुद्वारा तयार पा�रएको छ ।    

 

  कमर्चार� र �वद्याथ�हरुमा जातीय समानता प्र�त उनीहरुको 
जागरूकता र संवेदनशीलतालाई बढाउन ता�लम तथा साझा गन� 
सत्रहरुको व्यवस्था जारी रा�खनेछ। 
 

   VTCले सांस्कृ�तक समायोजन तथा �व�वध जा�तका �वद्याथ�हरु 

बीच समावेशीकरणलाई बढावा �दनका ला�ग काय�क्रमहरुको 
आयोजना �नरन्तर गन�छ । 
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   VTCको सम�पर्त स�म�तले मा�थ �दईएका उपायहरुको 
कायर्न्वयनमा �नरन्तर �नगरानी रा�छे । 
 

 

जातीय समानताको बढावाको िन�� िव�मान तथा योजनाब� उपायह� समब्न्धी 
सोधपुछ गन�, कृपया VTC को �स�नयर अ�फसर/प्रमुख कायार्लय (एकेड�ेमक 

स�भर्सेज)लाई �नम्न माध्यमहरु माफ� त सम्पकर्  गनुर्होस ्– 

 

टे�लफोन नं. : 2836 1766 

फ्याक्स नं. : 2574 3705 

ईमेल : vtchqas@vtc.edu.hk 

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

 

 [नोट:  

1. य�द अंगे्रजी र अन्य कुनै भाषाका संस्करणहरु बीच अ�र आएमा अंगे्रजी संस्करण 

मान्य रहनेछ । 
2. सोधपछुकतार्हरुलाई VTC का कायर्क्रमहरु तथा सेवाहरु , अगें्रजी तथा अन्य 

भाषाहरुमा सामान्य दोभाष/े अनुवादन सेवाहरु (जनु- बहासा ईन्डोने�शया, �हन्द�, 
नेपाल�, तागालोग, थाई, उदूर्, �भयतनामी तथा पन्जाबी) उनीह�को अनरुोधमा 
उपलब्ध गराईनेछ ।] 

 
 

भोकेसनल टे्र�नङ काउिन्सल 
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