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ਨਸਲੀ ਬਰਾਬਰੀ ਨ ੂੰ ਉਤਸਾਹਤ ਕਰਨ ਲਈ   

ਮਜੌ ਦਾ ਅਤ ੇਯਜੋਨਾਬਧੱ ਉਪਾਅ 

 

ਇੂੰਪਲਾਈਜ਼ ਰੀਟਰਨੇਨੂੰਗ ਬੋਰਡ 

 

ਸੂੰਬੂੰਨਧਤ ਸੇਵਾਵਾਾਂ    ਉਪ-ਨਡਗਰੀ ਪੱਧਰ ਜਾਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਹੇਠਾਾਂ ਦੀ ਨਵਨਦਅਕ ਪਰਾਪਤੀ ਵਾਲੇ ਮਜ਼ਦ ਰਾਾਂ 

ਲਈ, ਇੂੰਪਲਾਈਜ਼ ਰੀਟਰਨੇਨੂੰਗ ਬੋਰਡ (Employees Retraining 

Board, ERB) ਹੁਨਰ, ਗਣੁਵੱਤਾ, ਰੁਜ਼ਗਾਰਯੋਗਤਾ ਅਤੇ ਮੁਕਾਬਲੇਬਾਜ਼ੀ ਨ ੂੰ 

ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਨਸਖਲਾਈ ਕੋਰਸ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਨਵਨ ੂੰਨ ਸਰੇਣੀ ਪਰਦਾਨ 

ਕਰਦਾ ਹ,ੈ  ਾਵੇਂ ਉਹਨਾਾਂ ਦਾ ਨਸਲੀ ਮ ਲ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਵੇ। ਫੱੁਲ-ਟਾਈਮ 

ਪਲੇਸਮੈਂਟ-ਟਾਈਡ ਅਤ ੇਪਾਰਟ-ਟਾਈਮ ਹਨੁਰ ਅਪਗਰੇਡ ਕਰਨ ਅਤ ੇਆਮ ਹੁਨਰ 

ਕੋਰਸਾਾਂ ਦੀ ਪੇਸਕਸ ਕੀਤੀ ਜਾਾਂਦੀ ਹੈ, ਨਜਸਦਾ ਉਦੇਸ ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰਾਾਂ ਨ ੂੰ ਨੌਕਰੀਆਾਂ 

ਨਮਲਣ ਨਵੱਚ ਮਦਦ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦ ਰਾਾਂ ਨ ੂੰ ਨਵੇਂ ਹੁਨਰ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਅਤ ੇ

ਉਨ੍ਾਾਂ ਦ ੇਹੁਨਰ ਨ ੂੰ ਅਪਗਰਡੇ ਕਰਨ ਨਵੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨਾ ਹੈ। 

ਮੌਜ ਦਾ ਉਪਾਅ  ਵੱਖ ਵੱਖ ਨਸਲਾਾਂ ਦ ੇਲੋਕਾਾਂ ਲਈ ਢੁਕਵੇਂ ਕੋਰਸ ਪਰਦਾਨ ਕਰਨਾ 

 ERB ਪਲੇਸਮੈਂਟ-ਟਾਈਡ, ਹੁਨਰਾਾਂ ਨ ੂੰ ਅੱਪਗਰਡੇ ਕਰਨ ਅਤ ੇਆਮ ਹੁਨਰ ਕੋਰਸਾਾਂ 

ਦੀ ਪੇਸਕਸ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਅੂੰਗਰੇਜ਼ੀ ਨਵੱਚ ਕਰਵਾਏ ਜਾਾਂਦ ੇਹਨ ਅਤ ੇਨਸਲੀ ਘੱਟ 

ਨਗਣਤੀਆਾਂ ਲਈ ਸਮਰਨਪਤ ਹੁੂੰਦ ੇਹਨ। ERB ਨੇ ਸਮਰਨਪਤ ਕੋਰਸਾਾਂ ਨਵੱਚ 

ਦਾਖਲੇ ਲਈ ਨਵਨਦਅਕ ਪਰਾਪਤੀ ਦ ੇਮਾਪਦੂੰਡ ਨਵੱਚ ਵਧਰੇ ੇਲਚਕਤਾ ਪਰਦਾਨ 

ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤ ੇ ਸਮਰਨਪਤ ਕੋਰਸਾਾਂ ਲਈ ਕਲਾਸ ਦੇ ਆਕਾਰ ਦੀ ਲੋੜ ਨ ੂੰ 

ਲਚਕਦਾਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸੂੰ ਾਲ ਨਰਹਾ ਹੈ। 
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  ERB ਨੇ ਆਪਣੇ  ਾਸਾ ਨਸਖਲਾਈ ਕੋਰਸਾਾਂ ਦੀ ਨਵਆਪਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜਾਾਂਚ ਕਰਨ 

ਲਈ " ਾਸਾ ਕੋਰਸਾਾਂ ਦੀ ਸਮੀਨਖਆ ਕਰਨ ਲਈ ਟਾਸਕ ਫੋਰਸ" ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ 

ਕੀਤੀ, ਨਜਸ ਦਾ ਉਦੇਸ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਨਸਲਾਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਾਂ ਨ ੂੰ ਸੂੰਚਾਰ ਦੀਆਾਂ ਰੁਕਾਵਟਾਾਂ 

ਨ ੂੰ ਦ ਰ ਕਰਨ ਅਤੇ  ਾਸਾ ਕੋਰਸਾਾਂ ਦੀ ਨਵਹਾਰਕਤਾ ਅਤੇ ਉਚਾਰਨ ਨ ੂੰ ਅਮੀਰ 

ਬਣਾਉਣ ਅਤ ੇ ਉਨ੍ਾਾਂ ਲਈ ਪਰਗਤੀ ਮਾਰਗ ਦ ੇ ਨਨਰਮਾਣ ਰਾਹੀਂ ਉਨ੍ਾਾਂ ਦੀ 

ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਯੋਗਤਾ ਨ ੂੰ ਉੱਚਾ ਚੁੱਕਣ ਲਈ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨਾ ਸੀ। ERB ਵੱਖ-

ਵੱਖ ਨਸਲਾਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਾਂ ਪਰਤੀ ਚੀਨੀ  ਾਸਾ ਨਸਖਲਾਈ ਨਵੱਚ ਆਪਣੀ ਸਹਾਇਤਾ 

ਨ ੂੰ ਮਜ਼ਬ ਤ ਕਰਨਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖੇਗਾ ਅਤੇ ਸਮਾਨਜਕ ਏਕੀਕਰਨ ਅਤ ੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦ ੇ

ਉਦੇਸਾਾਂ ਲਈ ਆਪਣੀ ਚੀਨੀ ਮੁਹਾਰਤ ਨ ੂੰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਢਾਾਂਚਾਗਤ ਚੀਨੀ 

 ਾਸਾ ਨਸਖਲਾਈ ਯੋਜਨਾ ਸਥਾਪਤ ਕਰੇਗਾ। 

  ERB ਯ ਥ ਨਸਖਲਾਈ ਪਰਗੋਰਾਮ ਅਧੀਨ 15 ਤੋਂ 24 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦ ੇ

ਨਸਲੀ ਘੱਟਨਗਣਤੀ ਲੋਕਾਾਂ ਦ ੇਪੜ੍ਾਈ ਜਾਾਂ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨਵੱਚ ਨਾ ਰੁੱਝੇ  ਨੌਜਵਾਨਾਾਂ 

ਲਈ ਸਮਰਨਪਤ ਨਸਖਲਾਈ ਕੋਰਸਾਾਂ ਦੀ ਪੇਸਕਸ ਕਰਦਾ ਹੈ।  

  ERB ਨੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਨਸਲਾਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਾਂ ਦੀ ਨਸਖਲਾਈ ਅਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੀਆਾਂ 

ਜ਼ਰ ਰਤਾਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨ ਅਤ ੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਨਸਲਾਾਂ ਦ ੇ ਲੋਕਾਾਂ ਲਈ ERB 

ਕੋਰਸਾਾਂ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਾਂ ਨ ੂੰ ਉਤਸਾਨਹਤ ਕਰਨ ਦੀਆਾਂ ਰਣਨੀਤੀਆਾਂ 'ਤੇ ਸਲਾਹ 

ਦੇਣ ਲਈ "ਨਸਲੀ ਘੱਟਨਗਣਤੀ ਲੋਕਾਾਂ ਦੀਆਾਂ ਨਸਖਲਾਈ ਲੋੜਾਾਂ 'ਤੇ ਫੋਕਸ 

ਸਮ ਹ" ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਫੋਕਸ ਸਮ ਹ ਨਵਚ ਨਸਲੀ ਘੱਟਨਗਣਤੀ ਸਮ ਹ, ਸਮਾਜ 

ਸੇਵੀ ਸੂੰਸਥਾਵਾਾਂ, ਨਸਖਲਾਈ ਸੂੰਸਥਾਵਾਾਂ (TBs), ਰੁਜ਼ਗਾਰਦਾਤਾ ਅਤੇ ਸੂੰਬੂੰਨਧਤ 

ਸਰਕਾਰੀ ਸੂੰਸਥਾਵਾਾਂ ਸਾਮਲ ਹਨ।  ERB ਫੋਕਸ ਸਮ ਹ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦ ੇਹਵਾਲੇ 

ਨਾਲ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਨਸਲਾਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਾਂ ਲਈ ਨਵੇਂ ਕੋਰਸ ਨਤਆਰ ਕਰਨਾ ਜਾਰੀ 

ਰੱਖੇਗਾ।   
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  ਨਵਸੇਸ ਉਪਾਅ ਅਤ ੇਸਹਾਇਤਾ ਸੇਵਾਵਾਾਂ 

  ERB TBs ਨ ੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਨਸਲਾਾਂ ਦ ੇਲੋਕਾਾਂ ਨ ੂੰ ਸੇਵਾਵਾਾਂ ਪਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ 

ਅੂੰਗਰੇਜ਼ੀ ਬੋਲਣ ਵਾਲੇ ਸਟਾਫ ਦਾ ਪਰਬੂੰਧ ਕਰਨ ਲਈ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤ ੇ

ERB ਸੇਵਾਵਾਾਂ ਪਰਦਾਨ ਕਰਦ ੇਸਮੇਂ TBs ਨ ੂੰ ਗੈਰ-ਸਰਕਾਰੀ ਸੂੰਗਠਨਾਾਂ ਦੁਆਰਾ 

ਪਰਦਾਨ ਕੀਤੀਆਾਂ ਜਾਾਂਦੀਆਾਂ ਅਨੁਵਾਦ ਅਤੇ ਨਵਆਨਖਆ ਸੇਵਾਵਾਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ 

ਕਰਨ ਲਈ ਉਤਸਾਨਹਤ ਕਰਦਾ ਹੈ।   ਨਜੱਥ ੇਲੋੜ ਹੋਵੇ, ਨਸਖਲਾਈ ਦੇਣ ਵਾਲੇ 

ਸਹਾਇਕਾਾਂ, ਜੋ ਅੂੰਗਰੇਜ਼ੀ ਅਤ ੇਨਸਲੀ ਘੱਟ ਨਗਣਤੀ ਲੋਕਾਾਂ ਦੀਆਾਂ  ਾਸਾਵਾਾਂ ਬੋਲ 

ਸਕਦੇ ਹਨ, ਦੁਆਰਾ ਕਲਾਸ ਨਵਚ ਨਵਆਨਖਆ ਸੇਵਾਵਾਾਂ ਦਾ ਪਰਬੂੰਧ ਕੀਤਾ ਜਾਾਂਦਾ 

ਹੈ।   

  ਨਨਸਨਖਆਰਥੀਆਾਂ ਨਜਨ੍ਾਾਂ ਨੇ ਨਸਲੀ ਘੱਟ-ਨਗਣਤੀਆਾਂ ਲਈ ਸਮਰਨਪਤ 

ਪਲੇਸਮੈਂਟ-ਟਾਈਡ ਕੋਰਸ ਪ ਰ ੇਕਰ ਲਏ ਹਨ, ਨ ੂੰ ਛੇ ਮਹੀਨਨਆਾਂ ਦੀ ਪਲੇਸਮੈਂਟ 

ਫਾਲੋ-ਅੱਪ ਸੇਵਾ ਪਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਜਾਾਂਦੀ ਹ।ੈ 

  ERB ਵੱਖ-ਵੱਖ ਚੈਨਲਾਾਂ (ਗਰਨਹ ਮਾਮਨਲਆਾਂ ਦੇ ਨਵ ਾਗ (Home Affairs 

Department, HAD) ਦੀਆਾਂ "ਰਾਜਦ ਤ ਸਕੀਮਾਾਂ" ਅਧੀਨ ਸਮਾਜ ਸੇਵੀ 

ਸੂੰਸਥਾਵਾਾਂ ਸਮੇਤ। )) ਰਾਹੀਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਨਸਲੀ ਸਮ ਹਾਾਂ ਨ ੂੰ ਵੂੰਡਣ ਲਈ ਅੂੰਗਰੇਜ਼ੀ 

ਅਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਨਸਲਾਾਂ ਦੀਆਾਂ  ਾਸਾਵਾਾਂ ਨਵੱਚ ਨਸਖਲਾਈ ਕੋਰਸਾਾਂ ਦ ੇ ਪਰਚਾਰ 

ਸੂੰਬੂੰਧੀ ਪਰਚੇ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਅੂੰਗਰੇਜ਼ੀ ਨਵੱਚ ਸਮਰਨਪਤ ਪਰਚਾਰ ਸੂੰਬੂੰਧੀ 

ਲੀਫਲੈਟ ਪਰਕਾਨਸਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਕੋਰਸ ਪਰਾਸਪੈਕਟਸ 

ਅੂੰਗਰੇਜ਼ੀ ਨਵੱਚ ਛਾਨਪਆ ਜਾਾਂਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਸਨਤਹਾਰ ਅੂੰਗਰੇਜ਼ੀ ਨਵੱਚ ਅਖਬਾਰਾਾਂ 

ਅਤੇ ਵੈਬਸਾਈਟਾਾਂ ਨਵੱਚ, ਉਰਦ  ਨਵੱਚ ਔਨਲਾਈਨ ਪਰਕਾਸਨ ਅਤੇ ਸੋਸਲ 

ਮੀਡੀਆ ਉੱਤ ੇਨਦੱਤੇ ਜਾਾਂਦੇ ਹਨ। 

  ਆਪਣੇ ਪਰਚਾਰ ਦ ੇ ਯਤਨਾਾਂ ਨ ੂੰ ਹੋਰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ, ERB ਗੈਰ-ਸਰਕਾਰੀ 



4 

ਸੂੰਸਥਾਵਾਾਂ ਦੁਆਰਾ ਸੂੰਚਾਨਲਤ ਨਸਲੀ ਘੱਟ ਨਗਣਤੀਆਾਂ ਲਈ ਸਹਾਇਤਾ ਸੇਵਾ 

ਕੇਂਦਰਾਾਂ ਦ ੇਨਾਲ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਸੂੰਪਰਕ ਨਵੱਚ ਹੈ ਅਤ ੇਵੱਖ-ਵੱਖ ਨਸਲਾਾਂ ਦ ੇਲੋਕਾਾਂ 

ਨ ੂੰ ERB ਦੀ ਸੇਵਾ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਪਰਸਾਰ ਲਈ HAD ਦੁਆਰਾ ਫੂੰਡ ਨਦੱਤਾ 

ਨਗਆ ਹੈ। ERB ਨਸਲੀ ਘੱਟ-ਨਗਣਤੀਆਾਂ ਲਈ HAD ਦੁਆਰਾ ਪਰਕਾਨਸਤ 

"ਹਾਾਂਗਕਾਾਂਗ ਨਵੱਚ ਸੇਵਾਵਾਾਂ ਲਈ ਤੁਹਾਡੀ ਗਾਈਡ" ਨਵੱਚ ਦਰਸਾਏ ਗਏ ERB 

ਕੋਰਸਾਾਂ ਅਤ ੇਸੇਵਾਵਾਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨ ੂੰ ਨਨਯਨਮਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅੱਪਡੇਟ ਕਰਦਾ ਹ।ੈ 

  Tin Shui Waiਦ ੇERB ਸਰਨਵਸ ਸੈਂਟਰ ਨਵਖੇਵੱਖ-ਵੱਖ ਨਸਲਾਾਂ ਦ ੇਲੋਕਾਾਂ 

ਲਈ ਟੀਚ ੇਵਾਲੀਆਾਂ ਸਹਾਇਤਾ ਸੇਵਾਵਾਾਂ ਦੀ ਪਰਦਾਨ ਕੀਤੀਆਾਂ ਜਾਾਂਦੀਆਾਂ ਹਨ , 

ਨਜਸ ਨਵੱਚ ਨੌਕਰੀ ਖੋਜ ਹਨੁਰਾਾਂ ਬਾਰ ੇ ਸਮਰਨਪਤ ਵਰਕਸਾਪਾਾਂ ਅਤ ੇ ਸਮ ਹ 

ਗਤੀਨਵਧੀਆਾਂ, ਇੂੰਟਰਨਵਊ ਕਰਨ ਦੀਆਾਂ ਕੁਸਲਤਾਵਾਾਂ, ਨਕੱਤਾ ਮੁਖੀ ਅੂੰਗਰੇਜ਼ੀ 

ਅਤੇ ਕੈਂਟੋਨੀਜ਼ ਆਨਦ ਸਾਮਲ ਹਨ। ਸਮਾਜ ਸੇਵੀ ਸੂੰਸਥਾਵਾਾਂ ਦ ੇਸਨਹਯੋਗ ਨਾਲ 

ERB ਨੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਨਜ਼ਨਲ੍ਆਾਂ ਨਵੱਚ ERB ਕੋਰਸਾਾਂ ਲਈ ਪੜਤਾਲ ਅਤ ੇ

ਨਾਮਾਾਂਕਨ ਸੇਵਾਵਾਾਂ ਪਰਦਾਨ ਕਰਨ, ਉਦਯੋਗ ਸੈਮੀਨਾਰਾਾਂ ਅਤ ੇਟੈਸਟਰ ਕੋਰਸਾਾਂ ਦਾ 

ਆਯੋਜਨ, ਅਤ ੇਨਸਖਲਾਈ ਸਲਾਹਕਾਰ ਸੇਵਾ ਲਈ ਰਨਜਸਟਰ ਕਰਨ ਲਈ ਵੱਖ 

- ਵੱਖ ਨਸਲਾਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਾਂ ਸਮੇਤ ਜਨਤਾ ਦ ੇਮੈਂਬਰਾਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ 30 ਤੋਂ 

ਵੱਧ “ERB ਸਰਨਵਸ ਸਪਾਟਸ” ਸਥਾਪਤ ਕੀਤ ੇਹਨ। 

  ERB ਦੀ ਟਰਨੇਨੂੰਗ ਕੂੰਸਲਟੈਂਸੀ ਸਰਨਵਸ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਨਸਲਾਾਂ ਦ ੇ ਲੋਕਾਾਂ ਨ ੂੰ 

ਆਹਮਣੇ-ਸਾਹਮਣੇ ਇੂੰਟਰਨਵਊ ਜਾਾਂ ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫਰੂੰਨਸੂੰਗ ਰਾਹੀਂ ਉਨ੍ਾਾਂ ਦੀਆਾਂ 

ਨਸਖਲਾਈ ਲੋੜਾਾਂ ਅਤ ੇਨੌਕਰੀਆਾਂ ਦੀਆਾਂ ਇੱਛਾਵਾਾਂ ਦਾ ਮੁਲਾਾਂਕਣ ਕਰਕੇ ERB 

ਕੋਰਸਾਾਂ ਨਵੱਚ ਦਾਖ਼ਲਾ ਲੈਣ ਲਈ ਢੁੱਕਵੀਂ ਨਸਖਲਾਈ ਅਤ ੇਸਹਾਇਤਾ ਬਾਰ ੇ

ਨਸਫਾਰਸਾਾਂ ਪਰਦਾਨ ਕਰਦੀ ਹ।ੈ ਨਸਖਲਾਈ ਸਲਾਹਕਾਰ ERB ਦੇ ਕੋਰਸਾਾਂ ਅਤ ੇ

ਸੇਵਾਵਾਾਂ ਨ ੂੰ ਉਤਸਾਨਹਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸੈਮੀਨਾਰ ਅਤੇ ਵਰਕਸਾਪਾਾਂ ਕਰਵਾਉਣ 

ਲਈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਨਸਲਾਾਂ ਦ ੇਲੋਕਾਾਂ ਦੀਆਾਂ ਨਜ਼ਲ੍ਾ ਐਸੋਸੀਏਸਨਾਾਂ, ਧਾਰਨਮਕ ਇਕੱਠ 

ਸਥਾਨਾਾਂ ਅਤ ੇਸਮਾਜਕ ਸੇਵਾਵਾਾਂ ਸੂੰਸਥਾਵਾਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਸਰਗਰਮੀ ਨਾਲ ਸੂੰਪਰਕ 
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ਕਰਦ ੇਹਨ। 

  ERB ਵੱਖ-ਵੱਖ ਨਸਲਾਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਾਂ ਦੀਆਾਂ ਲੋੜਾਾਂ ਪ ਰੀਆਾਂ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਾਂ 

ਸਮਰਨਪਤ ਗਤੀਨਵਧੀਆਾਂ ਸਮੇਤ ERB ਕੋਰਸਾਾਂ ਦ ੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਨੌਕਰੀ ਦ ੇ

ਮੌਨਕਆਾਂ ਅਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਉਦਯੋਗਾਾਂ ਦੇ ਕੈਰੀਅਰ ਦੀਆਾਂ ਸੂੰ ਾਵਨਾਵਾਾਂ ਨ ੂੰ 

ਉਤਸਾਨਹਤ ਕਰਨ ਲਈ ਨਜ਼ਲ੍ਾ-ਅਧਾਰਤ ਪਰਚਾਰ ਗਤੀਨਵਧੀਆਾਂ ਦੀ ਇੱਕ 

ਨਵਨ ੂੰਨ ਸਰਣੇੀ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਕਰਨ ਲਈ ਨਜ਼ਲ੍ਾ ਸੂੰਗਠਨਾਾਂ ਨਾਲ ਸਨਹਯੋਗ ਕਰਨ 

ਲਈ ਨਸਖਲਾਈ ਸੂੰਸਥਾਵਾਾਂ ਨ ੂੰ ਫੂੰਡ ਨਦੂੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, "ਨਸਖਲਾਈ 

ਸਹਾਇਤਾ ਸੇਵਾਵਾਾਂ ਸਬਨਸਡੀਆਾਂ" ਨਸਖਲਾਈ ਸੂੰਸਥਾਵਾਾਂ ਨ ੂੰ ਪ ਰਕ ਨਸਖਲਾਈ 

ਸਮੱਗਰੀ ਨਵਕਨਸਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਨਸਲਾਾਂ ਦ ੇ ਲੋਕਾਾਂ ਨ ੂੰ ਨਸਖਲਾਈ 

ਸਹਾਇਤਾ ਸੇਵਾਵਾਾਂ ਪਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਉਤਸਾਨਹਤ ਕਰਦੀਆਾਂ ਹਨ। 

  ਵੱਖ-ਵੱਖ ਨਸਲਾਾਂ ਦ ੇਸਕ ਲ ਨਾ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ HAD ਦੁਆਰਾ ਨਨਰਧਾਰਤ 

ERB  ਾਸਾ ਕੋਰਸਾਾਂ ਨਵਚ ਪੜ੍ਾਈ ਲਈ ਸਬਨਸਡੀ ਪਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦ ੇਸਨ, 

ਨਜਸ ਦਾ ਉਦੇਸ ਉਨ੍ਾਾਂ ਨ ੂੰ ਉਮਰ  ਰ ਦੀ ਨਸਖਲਾਈ ਨਵਚ ਸਾਨਮਲ ਹੋਣ ਲਈ 

ਅਤੇ ਤਬਦੀਲੀ ਯਗੋ ਨੌਕਰੀ ਦੇ ਹੁਨਰਾਾਂ ਨ ੂੰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਉਤਸਾਨਹਤ ਕਰਨਾ 

ਹੈ।  

  ERB ਨੇ 100 ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਥਾਨਾਾਂ'ਤੇ "ERB ਟਰਨੇਨੂੰਗ ਨੈਟ ਕੋਰਸ ਸਰਚ 

ਟਰਮੀਨਲ" ਸਥਾਪਤ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਨਜਸ ਨਵਚ ERB ਨਸਊ ਸਾਈ ਵਾਨ 

ਹੈੱਡਕੁਆਰਟਰ, ERB ਸਰਨਵਸ ਸੈਂਟਰ, ERB ਸਰਨਵਸ ਸਪਾਟ, ਲੇਬਰ 

ਨਵ ਾਗ ਦ ੇ ਨੌਕਰੀ ਕੇਂਦਰ, ਸਮਾਜ  ਲਾਈ ਨਵ ਾਗ (Social Welfare 

Development, SWD) ਸਮਾਨਜਕ ਸੁਰੱਨਖਆ ਖਤੇਰ ਇਕਾਈਆਾਂ ਅਤ ੇ

SWD ਦੁਆਰਾ ਕਮੀਸਨਡ ਗੈਰ-ਸਰਕਾਰੀ ਸੂੰਗਠਨ ਸਾਨਮਲ ਹਨ। ਵੱਖ-ਵੱਖ 

ਨਸਲਾਾਂ ਦ ੇ ਲੋਕ ਟਰਮੀਨਲਾਾਂ ਦੁਆਰਾ ERB ਕੋਰਸਾਾਂ, ਨਸਖਲਾਈ ਕੇਂਦਰਾਾਂ, 

ਸੇਵਾਵਾਾਂ ਅਤੇ ਗਤੀਨਵਧੀਆਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਨਾਲ 

https://www.erb.org/authorsmith/documents/Training%20Net/Training%20Net_ERB%20Website%20Content_EN.pdf
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ਹੀ ਨਸਖਲਾਈ ਸਲਾਹ ਸੇਵਾ ਲਈ ਰਨਜਸਟਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। 

  ਆਪਣੇ  ਨਵੱਖ ਦ ੇ ਅਨਧਐਨ ਅਤ ੇ ਕੈਰੀਅਰ ਯੋਜਨਾਬੂੰਦੀ ਨ ੂੰ ਸੁਨਵਧਾਜਨਕ 

ਬਣਾਉਣ ਲਈ, ERB ਵੱਖ-ਵੱਖ ਨਸਲਾਾਂ ਦੇ ਉੱਚ ਸਕੈਂਡਰੀ ਨਵਨਦਆਰਥੀਆਾਂ 

ਲਈ "ਕੈਰੀਅਰ ਟਾਕਸ ਫਾਰ ਸਕ ਲ", "ਜੌਬ ਸਰਨਚੂੰਗ ਐਂਡ ਇੂੰਟਰਨਵਊਇੂੰਗ 

ਸਨਕੱਲਜ਼ ਵਰਕਸਾਪਾਾਂ" ਅਤ ੇ " ਕੂੰਪਨੀ ਨਵਨਜ਼ਟ" ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਕਰਦਾ ਹ।ੈ 

ਰੁਜ਼ਗਾਰਦਾਤਾ ਪਰਤੀਨਨਧੀਆਾਂ ਨ ੂੰ ਨਵਨਦਆਰਥੀਆਾਂ ਨਾਲ ਕੈਰੀਅਰ ਦੀਆਾਂ 

ਸੂੰ ਾਵਨਾਵਾਾਂ, ਕੂੰਮ ਕਰਨ ਦ ੇਵਾਤਾਵਰਣ ਅਤ ੇਦਾਖਲੇ ਦੀਆਾਂ ਲੋੜਾਾਂ ਆਨਦ ਨ ੂੰ 

ਸਾਾਂਝਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸੱਦਾ ਨਦੱਤਾ ਜਾਾਂਦਾ ਹੈ। ERB ਦੇ ਨੁਮਾਇੂੰਦ ੇ

ਨਵਨਦਆਰਥੀਆਾਂ ਨ ੂੰ ERB ਕੋਰਸਾਾਂ ਅਤ ੇਸੇਵਾਵਾਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਜਾਣ  ਕਰਵਾਉਂਦ ੇ

ਹਨ ਜੋ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਨਸਲਾਾਂ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਾਂ ਲਈ ਢੁੱਕਵੇਂ ਹਨ। 

  ਸਟਾਫ ਦੀ ਨਸਖਲਾਈ 

  ERB, ਰੁਜ਼ਗਾਰਦਾਤਾਵਾਾਂ ਅਤੇ ਨਸਖਲਾਈ ਸੂੰਸਥਾਵਾਾਂ ਦ ੇ ਸਟਾਫ ਲਈ 

ਸੱਨ ਆਚਾਰਕ ਨਵਨ ੂੰਨਤਾ 'ਤੇ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਨਸਲਾਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਾਂ ਦੇ ਸੱਨ ਆਚਾਰ ਦੀ 

ਸਮਝ ਨ ੂੰ ਉਤਸਾਨਹਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਹਨਾਾਂ ਨ ੂੰ ਸੇਵਾਵਾਾਂ ਪਰਦਾਨ ਕਰਨ ਨਵੱਚ ਸਟਾਫ 

ਦੀ ਸੂੰਵੇਦਨਸੀਲਤਾ ਨ ੂੰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ, ERB ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੂੰਸਥਾਵਾਾਂ ਦ ੇ

ਸਨਹਯੋਗ ਨਾਲ ਵਰਕਸਾਪਾਾਂ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਨਜਵੇਂ ਨਕ “ਬਰਾਬਰ 

ਅਵਸਰ ਕਨਮਸਨ” ਅਤੇ “Unison”। 

 ਨਵੱਖ ਦੇ ਕੂੰਮ ਦਾ 

ਮੁਲਾਾਂਕਣ 

 ERB ਵੱਖ-ਵੱਖ ਨਸਲਾਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਾਂ ਲਈ ਨਸਖਲਾਈ ਕੋਰਸਾਾਂ ਅਤ ੇਸੇਵਾਵਾਾਂ ਦੀ 

ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਸਮੀਨਖਆ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਅਤ ੇਉਹਨਾਾਂ ਦੀਆਾਂ ਨਸਖਲਾਈ ਲੋੜਾਾਂ ਨ ੂੰ 

ਪ ਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸਮਰਨਪਤ ਕੋਰਸਾਾਂ ਅਤ ੇ ਸੇਵਾਵਾਾਂ ਨ ੂੰ ਨਵਕਸਤ ਕਰਨ ਦੀ 

ਕੋਨਸਸ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਪਰਨਕਨਰਆ ਨਵੱਚ ERB ਨਸਲੀ ਘੱਟ ਨਗਣਤੀਆਾਂ, 

ਨਸਨਖਆਰਥੀਆਾਂ, ਨਸਖਲਾਈ ਸੂੰਸਥਾਵਾਾਂ ਅਤ ੇ ਤਕਨੀਕੀ ਸਲਾਹਕਾਰਾਾਂ ਲਈ 

ਨਸਖਲਾਈ ਦੀਆਾਂ ਲੋੜਾਾਂ 'ਤੇ ਫੋਕਸ ਗਰੁੱਪ ਸਮੇਤ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਨਹੱਸੇਦਾਰਾਾਂ ਦ ੇਨਵਚਾਰ 
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ਮੂੰਗੇਗਾ।  ਾਸਾ ਸੇਵਾਵਾਾਂ 'ਤੇ ਉਨ੍ਾਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਨ ੂੰ ਨਬਹਤਰ ਢੂੰਗ ਨਾਲ ਸਮਝਣ ਲਈ 

ਵੱਖ-ਵੱਖ ਨਸਲਾਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਾਂ ਦੇ ਅਨੁਵਾਦ ਅਤੇ ਨਵਆਨਖਆ ਸੇਵਾ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਬਾਰ ੇ

ਅੂੰਕੜੇ ਵੀ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤ ੇਜਾਾਂਦ ੇਹਨ। 

ਲਏ ਗਏ / ਲਏ ਜਾਣ 

ਵਾਲੇ ਹੋਰ ਉਪਾਅ  

 ਆਮ ਲੋਕਾਾਂ ਲਈ ਹੋਰ ਨਸਖਲਾਈ ਕੋਰਸਾਾਂ ਨਵੱਚ ਸਾਮਲ ਹੋਣ ਲਈ ਵੱਖ-ਵੱਖ 

ਨਸਲਾਾਂ ਦ ੇਲੋਕਾਾਂ ਦੀ ਸਹ ਲਤ ਲਈ ਜੋ ਕੈਂਟੋਨੀਜ਼ ਬੋਲ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤ ੇਸਮਝ 

ਸਕਦੇ ਹਨ, ERB ਹੋਰ ਚਣੇੁ ਗਏ ਕੋਰਸਾਾਂ ਲਈ ਅੂੰਗਰੇਜ਼ੀ ਨਸਖਲਾਈ ਸਮੱਗਰੀ 

ਨਤਆਰ ਕਰਨਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖੇਗਾ। ਇਹ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਨਸਲਾਾਂ ਦ ੇਲੋਕਾਾਂ ਲਈ ਹੋਰ ਨਵੇਂ 

ਉਦਯੋਗ-ਨਵਸੇਸ ਨਸਖਲਾਈ ਕੋਰਸਾਾਂ ਦੇ ਨਵਕਾਸ ਦੀ ਵੀ ਖਜੋ ਕਰ ਨਰਹਾ ਹੈ। 

ਪੁੱਛਨਗੱਛ  ਪੁੱਛ-ਨਗਛ ਲਈ, ਨਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ERB ਦ ੇਟਰ ੇਨਨੂੰਗ ਸਲਾਹਕਾਰ ਨਾਲ ਸੂੰਪਰਕ 

ਕਰ ੋ (ਫੋਨ: 6760 3801 / 6760 3608, ਈਮੇਲ: 

erbhk@erb.org, ਫੈਕਸ: 2369 8322). 

 

ਇੂੰਪਲਾਈਜ਼ ਰੀਟਰਨੇਨੂੰਗ ਬਰੋਡ 

 

ਜਲੁਾਈ, 2022 


