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जातीय समानताको प्रवर्द्धनमा 

ववद्यमान र योजनाबर्द् उपायहरू 

 

कमधचारी पनुप्रधविक्षण बोर्ध 

 

सम्बवधित 

सेवाहरू 

• कमधचारी पुनप्रधविक्षण बोर्ध (Employees Retraining Board, 

ERB)ल ेश्रम िविको जातीय मूल जे भए पवन उनीहरूको सीप, 

गुणस्तर, रोजगारी र प्रवतस्पिाधत्मकतालाई सब-वर्ग्री तह वा 

सोभधदा तलको िैवक्षक उपलवधिमा वृवर्द् गनध वववभन्न ककवसमका 

प्रविक्षण पाठ्यक्रमहरू र सेवाहरू प्रदान गदधछ। बेरोजगारहरूलाई 

रोजगारको लावग मद्दत गने र नयााँ सीपहरू प्राप्त गनध र उनीहरूको 

सीपहरूको स्तरोन्नवत गनध श्रम िविलाई सहयोग गने उद्देश्यका 

साथ पूणधकावलन प्लेसमेधट-टाईर् र आंविककावलनहरूको सीप 

स्तरोन्नवत एव ंसािारण सीप पाठ्यक्रमहरू प्रदान गररधछ।  

ववद्यमान 

उपायहरू 

 वववभन्न जातीका मावनसहरूका लावग उवचत पाठ्यक्रमहरू उपलधि 

गराउने 

• ERB ले अङ्ग्गे्रजीमा सञ्चावलत एवं अल्पसखं्यक जातीहरूका लावग 

समर्पधत प्लसेमेधट-टाइर्, सीपको स्तरोन्नवत र सािारण सीप 

पाठ्यक्रमहरू प्रदान गदधछ। ERB ल ेसमर्पधत पाठ्यक्रमहरूमा भनाध 

हुनको लावग िैवक्षक उपलवधिको मापदण्र्मा अझ बढी लवचलोपन 

प्रस्तुत गरेको छ र समर्पधत पाठ्यक्रमहरूको लावग कक्षाको 

आकारको आवश्यकतालाई लचकता अपनाएर व्यवस्थापन गद ै

आएको छ। 

 • भाषाका कोसधहरूको व्यवहाररक प्रयोग मार्ध त र्रक जातीयता 

भएका मावनसहरूमा सञ्चार अवरोिहरू हटाउन र उनीहरूको 

रोजगार क्षमता वृवर्द् गनध एव ंउनीहरूको प्रगतीको मागध वनमाधण गनध 

सहयोग गने ववचारका साथ ERB ल े यसको भाषा प्रविक्षण 
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कोसधलाई ववस्तृत रुपमा जााँच गनध “भाषा कोषध पुनरावलोकनको 

लावग कायधदल” स्थापना गयो। ERB र्रक जातीयता भएका 

मावनसहरूमा चीवनयााँ भाषा प्रविक्षणमा सहयोग गनध र 

उनीहरूलाई सामावजक एकता र रोजगारी प्रयोजनमा चीवनयााँ 

भाषा दक्षता सुिार गने सङ्ग्गरित चीवनयााँ भाषा प्रविक्षण योजना 

काम गनध जारी राख्नेछ। 

 • ERB ल े युवा तावलम कायधक्रम अधतगधत 15 र 24 उमेरबीचका 

अल्पसङ्ग्ख्यक जावतहरूको गैर-सलंग्न युवालाई लवक्षत गरी समर्पधत 

तावलम पाठ्यक्रमहरूको प्रस्ताव राख्छ । 

 • ERB ले वववभन्न जावतका मावनसहरूको प्रविक्षण र 

रोजगारसम्बधिी आवश्यकताहरू पवहचान गनध र वववभन्न जावतका 

मावनसहरूलाई ERB पाठ्यक्रम र सेवाहरू प्रवर्द्धन गनधको लावग 

रणनीवतहरू बारे सुझाव कदन एउटा "अल्पसङ्ग्ख्यक जावतहरूको 

प्रविक्षण आवश्यकताहरूमा र्ोकस समुह" बनाएको छ । र्ोकस 

समूहले अल्पसङ्ग्ख्यक जातीय समूहहरू, सामावजक सेवा 

संगिनहरू, तावलम संस्थाहरू (TBs) र सम्बर्द् सरकारी 

संस्थाहरूलाई सवम्मवलत गदधछ । ERB ल े र्ोकस समूहको 

सुझावको सधदभधको साथमा वववभन्न जावतका मावनसहरूको लावग 

नयााँ पाठ्यक्रमहरू वनरधतर ववकास गनेछ । 

  वविेष उपाय तथा सहायता सेवाहरू 

 • ERB ल े TBs लाई वववभन्न जावतका मावनसहरूलाई सेवाहरू 

उपलधि गराउनको लावग अङ्ग्गे्रजी बोल्ने कमधचारीको व्यवस्था 

वमलाउन अनुरोि गछध र TBs लाई ERB सेवाहरू उपलधि 

गराउाँदा गैर-सरकारी ससं्थाहरूद्वारा उपलधि गराइएका अनुवादन 

र दोभाषे सेवाहरू प्रयोग गनध प्रोत्साहन गछध । आवश्यक हुाँदा 

अङ्ग्गे्रजी बोल्न सके्न विक्षण सहायकहरूद्वारा कक्षामा दोभाषे 
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सेवाहरू र जावतय अल्पसङ्ग्ख्यक भाषाहरूको व्यवस्था वमलाइधछ । 

 • अल्पसखं्यक जातीहरूका लावग समर्पधत प्लसेमेधटका पाठ्यक्रमहरू 

पूरा गरेका प्रविक्षाथीहरूलाई छ मवहनाको प्लेसमेधट र्लो-अप 

सेवा प्रदान गररधछ। 

 • ERB ले अंगे्रजी र अरु र्रक जावतहरूका भाषामा प्रविक्षण 

पाठ्यक्रमहरूको प्रवर्द्धनात्मक पचाधका साथ ैअंगे्रजीमा प्रचारात्मक 

पचाधहरू प्रकावित गदधछ र वववभन्न च्यानलहरू (गृह मावमला 

ववभाग (Home Affairs Department, HAD) का "एम्बेसेर्र 

योजनाहरू" अधतगधतका सामावजक सेवा संस्थाहरू लगायतका) 

यसका साथ ै पाठ्यक्रमको प्रोस्पेक्टस अङ्ग्गे्रजीमा छावपएको छ र 

पविका र वेबसाइटमा ववज्ञापनहरू अङ्ग्गे्रजी भाषामा राविएका 

छन् भने अनलाइन प्रकािन र सामावजक सञ्जालका ववज्ञापनहरू 

उदूधमा राविएको छ। 

 • यसका प्रवर्द्धनात्मक प्रयासहरूलाई अझै सिुार गनध, ERB गैर-

सरकारी संस्थाहरूद्वारा सञ्चावलत एव ं वववभन्न जावतका 

मावनसहरूलाई ERB को सेवा जानकारीको प्रसारमा HAD द्वारा 

आर्थधक सहयोग प्राप्त अल्पसखं्यक जातीहरूको सहायता सेवा 

केधरहरूसाँग नवजकको सम्पकध मा रहकेो छ ।  ERB ले अल्पसंख्यक 

जातीहरूका लावग HAD द्वारा प्रकावित "Hong Kong मा 

सेवाहरूका लावग तपाईंको मागधवनदिेन" मा वचवित ERB 

पाठ्यक्रमहरू र सेवाहरू सम्बधिी जानकारी वनयवमत रूपमा 

अद्यावविक गदधछ। 
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 • ERB सेवा केधर Tin Shui Wai, मा र्रक जातीयता भएका 

मावनसहरूलाई लवक्षत सहायता सेवाहरू प्रदान गररधछन् जसमा  

जावगर िोजी गने सीप, अधतवाधताध सीप, व्यावसावयक अङ्ग्गे्रजी 

एवं क्याधटोवनज आकद सम्बवधित समर्पधत कायधिाला एवं 

सामूवहक कक्रयाकलापहरू पदधछन्। वववभन्न वजल्लाहरूमा ERB 

कोसधहरूको लावग सोिपछू एवं भनाध सेवा प्रदान गनधको लावग 

समाज कल्याण संघसंस्थाहरूको सहकायधमा ERB ल े30 भधदा 

बढी “ERB सेवा स्थलहरू” स्थापना गदधछ, औद्योवगक सेवमनार 

एवं टेस्टर कोसधको आयोजना गदधछ र र्रक जावतयता भएका 

मावनसहरू लगायतका सवधसािारणहरूको लावग प्रविक्षण परामिध 

सेवामा दताध गनध सहयोग गदधछ ।  

 • ERB को प्रविक्षण परामिध सेवाल े र्रक जातीयता भएका 

मावनसहरू लाई उनीहरूको तावलम आवश्यकतको मूल्याङ्ग्कनद्वारा 

ERB कोसधमा भनाध हुन र प्रत्यक्ष अधतवाधताध वा वभवर्यो कधर्रेवधसङ 

मार्ध त् उपयुि प्रविक्षण एवं सहायताका बारेमा सल्लाह सुझाव 

प्रदान गदधछ। ERB का कोसध एवं सेवाहरू प्रबर्द्धन गनध वववभन्न 

सेवमनार एव ं कायधिालाहरूको सञ्चालन गनधको लावग प्रविक्षण 

परामिधहरूल े वजल्लाका सघंसंस्थाहरू, िार्मधक स्थलहरू र र्रक 

जातीयता भएका मावनसहरूका समाज सेवा सघंसंस्थाहरूसाँग पवन 

आर्ैं  अग्रसर भएर सम्बधि स्थावपत गदधछन् ।  

 • वववभन्न जावतका आवश्यकताहरुको सम्बोिन गने समर्पधत 

गवतववविहरू लगायत वववभन्न ककवसमका वजल्लाव्यापी ERB 

पाठ्यक्रमहरू प्रवर्द्धन र ववववि उद्योगहरूका रोजगारी तथा 

पेिागत सम्भावनाहरूको अवभवृवर्द् गनध ERB ल ेवजल्लाका 

संघसंस्थाहरूसाँग सहकायध गनध प्रविक्षण वनकायहरूलाई 

आर्थधकसहयोग प्रदान गदधछ। यसका साथै "प्रविक्षण सहायता सेवा 

अनुदानहरू" ले प्रविक्षण वनकायहरूलाई पूरक प्रविक्षण 
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सामग्रीहरूको वनमाधण गनध र वववभन्न जावतका मावनसहरूलाई 

वसकाइ सहायता सेवाहरू प्रदान गनध प्रोत्सावहत गदधछ। 

 • वववभन्न जावतका मावनसहरूलाई आजीवन वसकाइमा सलंग्न गनध र 

स्थानाधतर गनध योग्य कायध सीपहरूमा वृवर्द् गनध ववद्यालयमा 

उपवस्थत नहुने वववभन्न जावतका मावनसहरूल े ववविष्ट ERB 

भाषाका पाठ्यक्रमहरू अध्ययन गनध HAD बाट अनुदान प्राप्त गनध 

सक्छन् । 

 • ERB ल ेERB Siu Sai Wan केधरस्थान, ERB सेवा केधर, ERB 

सेवा क्षेि, श्रम ववभागको रोजगार केधर, सामावजक कल्याण ववभाग 

(Social Welfare Department,SWD) को सामावजक सुरक्षा 

र्ााँट इकाई र SWD द्वारा माधयताप्राप्त गैर-सरकारी संस्थाहरू 

सवहतका 100 भधदा बढी स्थानहरूमा" ERB प्रविक्षण नेट 

पाठ्यक्रम िोज िैमावसक" सेटअप गरेको छ।वववभन्न जातीका 

मावनसहरूल ेिैमावसकहरू मार्ध त ERB पाठ्यक्रम, प्रविक्षण केधर, 

सेवा र कक्रयाकलापहरू साथसाथै प्रविक्षण परामिध सेवाको लावग 

दताध सम्बधिी जानकारी प्राप्त गनध सक्छन् । 

 • उनीहरूको भववष्यको अध्ययन र कररयर योजनामा सहजीकरण 

गनध ERB ल ेर्रक जातीयता भएका उच्च माध्यवमक तहका 

ववद्याथीहरूको लावग “स्कुलको लावग कररयरसम्बधिी छलर्ल”, 

“जावगर िोज्ने र अधतवाधताध सीप कायधिाला” र “कम्पनी भ्रमण” 

आयोजना गदधछ। ववद्याथीहरूसाँग कररयर सम्भावना, कायध 

वातावरण र प्रवेि आवश्यकताहरू जस्ता ववषयमा ववचार साझा 

गनध रोजगारदाता प्रवतवनविहरू बोलाइधछन्। ERB 

प्रवतवनविहरूले ववद्याथीहरूलाई र्रक जातीयता भएका 

युवाहरूको लावग उपयिु हुन ेERB कोसध एव ंसेवाहरू पवन 

वचनाउाँछन्।  

  कमधचारी प्रविक्षण 

https://www.erb.org/authorsmith/documents/Training%20Net/Training%20Net_ERB%20Website%20Content_EN.pdf
https://www.erb.org/authorsmith/documents/Training%20Net/Training%20Net_ERB%20Website%20Content_EN.pdf
https://www.erb.org/authorsmith/documents/Training%20Net/Training%20Net_ERB%20Website%20Content_EN.pdf
https://www.erb.org/authorsmith/documents/Training%20Net/Training%20Net_ERB%20Website%20Content_EN.pdf
https://www.erb.org/authorsmith/documents/Training%20Net/Training%20Net_ERB%20Website%20Content_EN.pdf
https://www.erb.org/authorsmith/documents/Training%20Net/Training%20Net_ERB%20Website%20Content_EN.pdf
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 • वववभन्न जावतका मावनसहरूको संस्कृवतको बुझाइ अवभवृवर्द् गनध र 

उनीहरूलाई सेवाहरू प्रदान गनध कमधचारीहरूको संवेदनिीलता 

बढाउन, ERB ल ेERB, रोजगारदाता र प्रविक्षण वनकायहरूका 

कमधचारीहरूको लावग वववभन्न संस्थाहरूसाँगको सहकायधमा "समान 

अवसर आयोग" र "Unison" जस्ता कमधचारीहरूको लावग 

सांस्कृवतक ववववितामा कायधिालाहरू आयोजना गदधछ।   

भावी कायधको 

मूल्याङ्ग्कन 

• ERB ल ेवववभन्न जावतका मावनसहरूका लावग समय-समयमा 

प्रविक्षण पाठ्यक्रम र सवेाहरूको समीक्षा गदधछ र उनीहरूको 

प्रविक्षण आवश्यकताहरू सम्बोिन गनध समर्पधत पाठ्यक्रमहरू र 

सेवाहरू ववकास गनध प्रयास गदधछ।  यस प्रकक्रयामा ERB ले 

अल्पसखं्यक जातीहरू, प्रविक्षाथीहरू, प्रविक्षण वनकायहरू र 

प्राववविक सल्लाहकारहरूका लावग प्रविक्षण आवश्यकताहरूमा 

र्ोकस समहू लगायत वववभन्न सरोकारवालाहरूको राय माग्नेछ। 

भाषा सेवाहरूमा उनीहरूको आवश्यकतालाई अझ राम्ररी बुझ्न 

वववभन्न जावतका मावनसहरूको अनुवाद र दोभासे सेवाको 

प्रयोगको तथ्याङ्ग्कहरू पवन सङ्ग्कलन गररधछ। 
 

प्रयोग गररएका  /  

प्रयोग गररनुपने 

अवतररि 

उपायहरू 

• सवधसािारण जनताको अधय प्रविक्षण पाठ्यक्रमहरूमा भाग 

वलनको लावग क्याधटोवनज बोल्न र बुझ्न सके्न र्रक जावतहरूका 

मावनसहरूलाई ERB ल ेछनौट गररएका अझै िेरै पाठ्यक्रमहरूको 

लावग अंगे्रजी प्रविक्षण सामग्रीहरू तयार गनध जारी राख्नेछ। यसल े

र्रक जावतका मावनसहरूका लावग अझै नयााँ उद्योग-वविेष 

प्रविक्षण पाठ्यक्रमहरूको ववकास पवन िोवजरहकेो छ।  

सोिपूछहरू  • सोिपूछको लावग कृपया ERB प्रविक्षण सल्लाहकारलाई सम्पकध  

गनुधहोस् (टेवलर्ोन: 6760 3801 / 6760 3608, इमले: 

erbhk@erb.org, फ्याक्स: 2369 8322)। 

कमधचारी पनुप्रधविक्षण बोर्ध 

जलुाई, 2022 


