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ਨਸਲੀ ਬਰਾਬਰਤਾ ਦੇ ਪ�ਚਾਰ 'ਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਅਤੇ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਉਪਾਅ 

 

ਵਕੇਸ਼ਨਲ ਟ�ੇਿਨੰਗ ਕ�ਸਲ 

 

ਵਕੇਸ਼ਨਲ ਟ�ੇਿਨੰਗ ਕ�ਸਲ (VTC) ਹ�ਗ ਕ�ਗ ਦਾ ਸਭ ਤ� ਵੱਡਾ ਿਵਵਸਾਇਕ ਅਤੇ ਪੇਸ਼ਵੇਰ ਿਸੱਿਖਆ ਅਤੇ ਿਸਖਲਾਈ 

(VPET) ਪ�ਦਾਤਾ ਹੈ। VTC ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਤ� ਪਿਹਲ� ਅਤੇ ਦੌਰਾਨ ਿਵਆਪਕ ਿਸਖਲਾਈ ਪ�ੋਗਰਾਮ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ, 

ਿਜਸ ਿਵਚ ਵੱਖ ਵੱਖ ਿਵਸ਼ੇ ਿਜਵ� ਿਕ ਿਸਹਤ ਅਤੇ ਜੀਵਨ ਿਵਿਗਆਨ, ਕਾਰੋਬਾਰ, ਬੱਿਚਆਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ, ਬਜ਼ਰੁਗ 

ਅਤੇ ਕਿਮਉਿਨਟੀ ਸੇਵਾਵ�, ਿਡਜ਼ਾਈਨ, ਇੰਜੀਨੀਅਿਰੰਗ, ਮੇਜਬਾਨੀ ਅਤੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਟੈਕਨਾਲੋਜੀ ਅਤੇ ਹ�ਗਕ�ਗ ਦੇ 

ਮੁੱ ਖ ਆਰਿਥਕ ਖੇਤਰ ਨੰੂ ਪੂਰਾ ਸਮਰਥਨ ਪ�ਦਾਨ ਕਰ ਵਾਲੇ ਅਤੇ �ਭਰ ਰਹੇ ਉਦਯੋਗ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।   

 

ਸਬੰਿਧਤ  

ਸੇਵਾਵ� 

  VTC VPET ਪ�ੋਗਰਾਮ� ਦੀ ਿਵਸ਼ਾਲ ਸ਼�ੇਣੀ ਪਸੇ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸੁਿਨਸ਼ਿਚਤ ਕਰਨ ਲਈ 

ਿਕ VPET ਸਵੇਾਵ� ਨਸਲੀ ਿਪਛੋਕੜ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਕੀਤੇ ਿਬਨ� ਹਰੇਕ ਲਈ ਪਹੁੰ ਚਯੋਗ ਹਨ, 

ਵੱਖ ਵੱਖ ਨਸਲ� ਦੇ ਲੋਕ� ਦੀਆ ਂਜ਼ਰੂਰਤ� ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਵੱਲ ਿਵਸ਼ੇਸ਼ ਿਧਆਨ ਿਦੱਤਾ ਜ�ਦਾ ਹੈ। 

ਮੌਜੂਦਾ  

ਉਪਾਅ 

  ਗੈਰ-ਚੀਨੀ ਬੋਲਣ ਵਾਲੇ (NCS) ਿਵਿਦਆਰਥੀਆਂ ਨੰੂ  ਸਮਰਿਪਤ VPET ਪ�ੋਗਰਾਮ 

NCS ਨੌਜਵਾਨ� ਅਤੇ ਬਾਲਗ� ਨੰੂ ਉਨ� � ਦੀਆ ਂਵੱਖ ਵੱਖ ਿਸਖਲਾਈ ਦੀਆ ਂਜ਼ਰੂਰਤ� ਪਰੂੀਆਂ 

ਕਰਨ ਲਈ VTC ਸਮਰਿਪਤ ਪ�ੋਗਰਾਮ� ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਨ� � ਪ�ੋਗਰਾਮ� ਿਵੱਚ 

ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਕਲੂ ਛੱਡਣ ਵਾਿਲਆਂ ਲਈ ਕਾਰੋਬਾਰ, ਿਡਜ਼ਾਈਨ, ਅਤੇ ਮੇਜਬਾਨੀ ਦੇ ਿਡਪਲੋਮਾ 

ਕੋਰਸ, ਸੀਨੀਅਰ ਸੈਕੰਡਰੀ ਿਵਿਦਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਅਪਲਾਈਡ ਲਰਿਨੰਗ ਕੋਰਸ, ਗੈਰ-

ਰੁਝੇਿਵਆਂ ਵਾਲੇ ਨੌਜਵਾਨ� ਲਈ ਿਵਵਸਾਇਕ ਿਵਕਾਸ ਪ�ੋਗਰਾਮ, ਿਵਵਸਾਇਕ ਚੀਨੀ ਭਾਸ਼ਾ ਅਤੇ 

ਿਵਵਸਾਇਕ ਹੁਨਰ ਦੇ ਛੋਟੇ ਕੋਰਸ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। 

   ਿਵਕਲਿਪਕ ਚੀਨੀ ਭਾਸ਼ਾ ਯੋਗਤਾ ਦੀ ਪ�ਵਾਨਗੀ  

ਿਜੱਥੇ ਇਕ ਪ�ਗੋਰਾਮ ਿਵਚ ਦਾਖਲੇ ਲਈ ਹ�ਗ ਕ�ਗ ਿਡਪਲੋਮਾ ਆਫ਼ ਸੈਕੰਡਰੀ ਐਜਕੂੇਸ਼ਨ 

(HKDSE) ਦੇ ਚੀਨੀ ਭਾਸ਼ਾ ਿਵਚ ਇਕ ਿਵਸ਼ਸੇ਼ ਪੱਧਰ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੁੰ ਦੀ ਹ,ੈ ਉਥੇ ਿਵਕਲਿਪਕ 



2 
Punjabi 

ਚੀਨੀ ਭਾਸ਼ਾ ਯੋਗਤਾਵ� ਜ� HKDSE ਅਪਲਾਈਡ ਲਰਿਨੰਗ ਚੀਨੀ ਦੇ ਨਤੀਿਜਆ ਂ ‘ਤੇ 

ਿਵਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। 

   ਸਹਾਇਤਾ ਸੇਵਾਵ� 

ਨੌਕਰੀ ਤ� ਪਿਹਲ� ਦੇ ਪ�ੋਗਰਾਮ� ਿਵਚ NCS ਿਵਿਦਆਰਥੀਆਂ ਨੰੂ ਉਨ� � ਦੀ ਪੜ�ਾਈ ਦਾ 

ਿਬਹਤਰ ਤਰੀਕ ੇਨਾਲ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਕ�ਪਸ ਦੀ ਿਜ਼ੰਦਗੀ ਨੰੂ ਅਨੁਕੂਲ ਬਣਾਉਣ ਿਵਚ 

ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਵੱਖੋ ਵੱਖ ਸਹਾਇਤਾ ਸੇਵਾਵ� ਪ�ਦਾਨ ਕੀਤੀਆਂ ਜ�ਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਨ� � ਸੇਵਾਵ� 

ਿਵੱਚ ਅਕਾਦਿਮਕ ਅਤੇ ਿਸਖਲਾਈ ਸਹਾਇਤਾ, ਸਥਾਨਕ ਿਵਿਦਆਰਥੀਆਂ ਅਤੇ ਕਿਮਊਿਨਟੀ 

ਨਾਲ ਏਕੀਕਰਣ ਦੀਆਂ ਗਤੀਿਵਧੀਆਂ, ਅਤੇ ਕਰੀਅਰ ਦੇ ਿਵਕਾਸ ਲਈ ਸਲਾਹ ਅਤੇ ਸੁਝਾਅ 

ਪ�ਦਾਨ ਕਰਨਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। 

ਭਿਵੱਖ ਦੇ ਕੰਮ 

ਦਾ ਮੁਲ�ਕਣ 

  VTC ਸਮਾਨਤਾ ਦੀ ਨੀਤੀ ਨੰੂ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣਾ ਅਤੇ ਇਸ ਨੰੂ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕਰਨਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖੇਗਾ 

ਅਤੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਪ�ੋਗਰਾਮ� ਦੀ ਸਾਰਥਕਤਾ ਨੰੂ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਵੱਖ ਵੱਖ ਨਸਲ ਦੇ 

ਲੋਕ� ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਹ ੇਗੈਰ-ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਗਠਨ� ਅਤੇ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਕੂਲ� ਨਾਲ ਿਮਲ ਕ ੇਕੰਮ 

ਕਰੇਗਾ। 

ਕੀਤੇ ਗਏ/ 

ਕੀਤੇ ਜਾਣ 

ਵਾਲੇ ਹੋਰ 

ਉਪਾਅ 

  ਆਪਣ ੇਿਸਖਲਾਈ ਅਤੇ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਵਾਤਾਵਰਣ ਿਵੱਚ ਨਸਲੀ ਬਰਾਬਰਤਾ ਨੰੂ ਉਤਸ਼ਾਹਤ 

ਕਰਨ ਲਈ, VTC ਨ�  ਆਪਣੀਆਂ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਇਕਾਈਆ ਂ ਦੁਆਰਾ ਹਵਾਲੇ ਲਈ ਿਦਸ਼ਾ 

ਿਨਰਦੇਸ਼ ਿਤਆਰ ਕੀਤੇ ਹਨ।  

  ਸਟਾਫ ਅਤੇ ਿਵਿਦਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਨਸਲੀ ਬਰਾਬਰਤਾ ਪ�ਤੀ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਅਤੇ 

ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲਤਾ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਿਸਖਲਾਈ ਅਤੇ ਸ਼ੇਅਿਰੰਗ ਸੈਸ਼ਨ� ਦਾ ਪ�ਬੰਧ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ। 

   VTC ਵੱਖ ਵੱਖ ਨਸਲ ਦੇ ਿਵਿਦਆਰਥੀਆਂ ਿਵਚ ਸਿਭਆਚਾਰਕ ਸ਼ਮੁਿਲਅਤ ਅਤੇ ਏਕੀਕਰਣ 

ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਨੰੂ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕਰਨ ਲਈ ਗਤੀਿਵਧੀਆਂ ਦਾ ਪ�ਬੰਧ ਕਰਨਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖੇਗਾ। 

   VTC ਦੀ ਸਮਰਿਪਤ ਕਮੇਟੀ ਉਪਰੋਕਤ ਉਪਾਵ� ਨੰੂ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਿਨਗਰਾਨੀ ਕਰਦੀ 

ਰਹੇਗੀ। 
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ਨਸਲੀ ਬਰਾਬਰਤਾ ਨੰੂ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕਰਨ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਅਤੇ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਉਪਾਵ� ਬਾਰੇ ਪੁੱ ਛਿਗੱਛ ਲਈ, ਿਕਰਪਾ ਕਰਕ ੇ

ਵੀਟੀਸੀ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਿਧਕਾਰੀ / ਹੈ�ਡਕਆੁਰਟਰ (ਅਕਾਦਿਮਕ ਸੇਵਾਵ�) ਨਾਲ ਹਠੇ� ਿਦੱਤੇ ਮਾਿਧਅਮ� ਦੁਆਰਾ 

ਸੰਪਰਕ ਕਰ ੋ- 

 

ਟੈਲੀਫੋਨ ਨੰ. : 2836 1766 

ਫੈਕਸ ਨੰ. : 2574 3705 

ਈਮੇਲ : vtchqas@vtc.edu.hk 

ਡਾਕ ਲਈ ਪਤਾ : 14/F VTC Tower, 27 Wood Road, Wanchai, Hong Kong 

 

 

[ਨ� ਟ:  

1. ਅੰਗ�ੇਜ਼ੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਭਾਸ਼ਾਵ� ਦੇ ਸੰਸਕਰਣ ਿਵਚ ਕੋਈ ਅੰਤਰ ਹਣੋ ਦੀ ਸਿਥਤੀ ਿਵਚ, ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਸੱਸਕਰਣ ਪ�ਬਲ  

ਹੋਵੇਗਾ। 

2. VTC ਦੇ ਪ�ੋਗਰਾਮ� ਅਤੇ ਸਵੇਾਵ� ਦੀ ਪ�ਾਪਤੀ ਲਈ, ਆਮ ਿਵਆਿਖਆ / ਅਨੁਵਾਦ ਸੇਵਾਵ� ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਅਤੇ  8 

ਹੋਰ ਭਾਸ਼ਾਵ� (ਅਰਥਾਤ ਬਹਾਸਾ ਇੰਡੋਨ� ਸ਼ੀਆ, ਿਹੰਦੀ, ਨ� ਪਾਲੀ, ਤਗਾਲੋਗ, ਥਾਈ, ਉਰਦੂ, ਵੀਅਤਨਾਮੀ ਅਤੇ 

ਪੰਜਾਬੀ)  ਬੇਨਤੀ ‘ਤੇ ਉਪਲਬਧ ਹੋਣਗੀਆ।ਂ] 

 

ਵਕੇਸ਼ਨਲ ਟ�ੇਿਨੰਗ ਕ�ਸਲ 

ਜੁਲਾਈ 2022 


