
 

 

 

  نسلی اقلیتوں كے لیے تربیت

2023  اپریل 2022-   مارچ

  

 کورس بمع تقرری

 )میں زبان انگلش) سرٹیفکیٹ میں فاؤنڈیشن منیجمنٹ پراپرٹی اینڈ سیکیورٹی سٹینڈرڈ .1

 *یفکیٹ سرٹ یشنفاؤنڈ یںم ینجمنٹم یاور پراپرٹ یکورٹیس یدرجے ک یاعل .2

 )میں زبان انگلش) سرٹیفکیٹ میں فاؤنڈیشن ٹریننگ بیوٹیشن جونئیر .3

 )میں زبان انگلش) سرٹیفکیٹ فاؤنڈیشن میں ٹریننگ کی بنانے ناخن .4

 )میں زبان انگلش) سرٹیفکیٹ میں فاؤنڈیشن ٹریننگ اٹینڈنٹ روم ہوٹل .5

 )میں زبان انگلش()ایگزامینیشن کیپنگ-بک 1 لیول آئی-سی-سی-ایل) سرٹیفکیٹ میں فاؤنڈیشن کیپنگ-بک  .6

 )میں زبان انگلش)آغاز کا کاروبار نیٹ انٹر برائے سرٹیفکیٹ فاؤنڈیشن .7

 *سرٹفیکی ٹریننگ فاؤنڈیشن اسسٹنٹ ریسورسز ہیومن ان  .8

 )میں زبان انگلش) سرٹیفکیٹ میں فاؤنڈیشن ٹریننگ بیرسٹا .9

 )میں زبان انگلش) سرٹیفکیٹ فاؤنڈیشنمیں  ٹریننگ کی طرز مغربی شیف جونئیر .10

 )اردو اور انگلش) سرٹیفکیٹ میں فاؤنڈیشن ٹریننگ کی ترجمانی سماجی .11

 (یںم زبان انگلش)میڈیکل کلینک اسسٹنٹ ٹریننگ میں فاؤنڈیشن سرٹیفکیٹ  .12

 *یفکیٹسرٹ یشنفاؤنڈ یںم یننگبھال سے متعلق معاون کارکن ٹر یکھد .13

 *سرٹیفیکیٹ  کا ٹریننگ ٹیکنیشن انجیئنرنگ ورک-نیٹ .14

 

 

 کورسز کے  بڑھانے کو ہنروں

 )ٹائم پارٹ( )میں زبان انگلش) سرٹیفکیٹ لیے کا فاؤنڈیشن کے سکیم ریکنگنیشن کی ٹریننگ-سکیورٹی سسٹم-اشورنس-کوالٹی .1

 )ابتدائی جاری عمل( )انگلش میں( )پارٹ ٹائم( Iچھوٹے  پیمانے پر کاروبار کے آغاز کیلئے فاؤنڈیشن سرٹیفکیٹ  .2

3. LCCI  ٹائم پارٹ( )میں زبان انگلش) سرٹیفیكیٹ فاؤنڈیشن میں تیاری کی امتحان اکاؤنٹنگ اینڈ کیپنگ بک  2 لیول( 

 پیسٹری )کیک(  بنانے میں فاؤنڈیشن سرٹیفکیٹ )انگلش زبان میں( )پارٹ ٹائم( .4

   تیاری میں فاؤنڈیشن سرٹیفکیٹ )انگلش زبان میں( )پارٹ ٹائم(پلمبر کیلئے انٹرمیڈیٹ ٹریڈ ٹیسٹ کی  .5



 

 کورسز كے مہارت عمومی

 )ٹائم پارٹ( )میں زبان انگلش) سرٹیفکیٹ فاوئنڈیشن کا آپریشن کمپیوٹر لیے کے والوں سیکھنے نئے .1

 )ٹائم پارٹ( )میں زبان انگلش) I سرٹیفکیٹ میں فاؤنڈیشن پروسسننگ وررڈ .2

 )ٹائم پارٹ( )میں زبان انگلش) I سرٹیفکیٹ میں فاؤنڈیشن پروسسننگ شیٹ سپرڈ .3

 )ٹائم پارٹ( )میں زبان انگلش) سرٹیفکیٹ میں فاؤنڈیشن اپلیکیشنز انٹرنٹ .4

 )ٹائم پارٹ) لیے کے لوگوں چائینز نان سرٹیفکیٹ فاوئنڈیشن کا I کینٹونیز ورآنہ پیشہ .5

 )ٹائم پارٹ) لیے کے لوگوں چائینز نان( میں بارے کے زندگی سماجی)سرٹیفکیٹ فاوئنڈیشن کا II کینٹونیز ورآنہ پیشہ .6

 )ٹائم پارٹ) لیے کے لوگوں چائینز نان( دفتری) سرٹیفکیٹ فاوئنڈیشن کا II کینٹونیز ورآنہ پیشہ .7

 )ٹائم پارٹ) لیے کے لوگوں چائینز نان( گفتگو) سرٹیفکیٹ فاوئنڈیشن کا II کینٹونیز ورآنہ پیشہ .8

 )پارٹ ٹائم( یےلوگوں کے ل ینز)کسٹمر سروسز(  نان چائ یفکیٹسرٹ یشنکا فاوئنڈ ینٹونیزورآنہ ک یشہپ .9

 )ٹائم پارٹ) لیے کے لوگوں چائینز نان  سرٹیفکیٹ فاوئنڈیشن کا I پوتونگوا ورآنہ پیشہ .10

 کا فاونڈیشن سرٹیفکیٹ نان چائنیز لوگوں کے لیے  )پارٹ ٹائم(  Iابتدائی دفتری چائنیز  .11

 کا فاؤنڈیشن سرٹیفکیٹ نان چائنیز لوگوں کے لیے  )پارٹ ٹائم(  IIی چائنیز ابتدائی دفتر .12

 )لکھائی(  کا فاؤنڈیشن سرٹیفکیٹ نان چائنیز لوگوں کے لیے  )پارٹ ٹائم(  IIIابتدائی دفتری چائنیز  .13

 )مطالعہ( کا فاونڈیشن سرٹیفکیٹ نان چائنیز لوگوں کے لیے  ) پارٹ ٹائم(  IIIابتدائی دفتری چائنیز  .14

 )پارٹ ٹائم(  یےلوگوں کے ل یزنان چائن یفکیٹسرٹ یشن(  کا فاؤنڈی)لکھائ یزچائن یدفتر .15

 )پارٹ ٹائم( یےلوگوں کے ل ینز)مطالعہ(  نان چائ یفکیٹسرٹ یشنکا فاوئنڈ ینٹونیزورآنہ ک یشہ .16

 )ٹائم پارٹ) )میں زبان انگلش)سرٹیفکیٹ یں فاؤنڈیشنم ایٹریبیوٹس-پرسنل .17

 )ٹائم پارٹ) )میں زبان انگلش) سرٹیفکیٹ فاوئنڈیشن میں صالحیتوں کی کرنے تالش نوکری .18

 )ٹائم پارٹ(  )میں زبان انگلش) سرٹیفکیٹ میں فاؤنڈیشن سیئل سیٹ ایمپالئمنٹ .19

 

 

 

 گرامپرو یتیترب یےكے ل نوجوانوں

 )لیے کے لوگوں چائینیز نان)پروگرام ٹریننگ یوتھ - سرٹیفکیٹ میں فاؤنڈیشن سرونگ بیوریج اینڈ فوڈ ویسٹرن .1

 )لیے کے لوگوں چائینیز نان) پروگرام ٹریننگ یوتھ - سرٹیفکیٹ میں فاؤنڈیشن کرنے پیش بیوریج اور کھانوں مغربی .2

 )لیے کے لوگوں چائینیز نان)  پروگرام ٹریننگ یوتھ - سرٹیفکیٹ میں فاؤنڈیشن آپریشن کے دکان کی کافی .3

 کے لوگوں چائینیز نان)  پروگرام ٹریننگ یوتھ - سرٹیفکیٹ میں فاؤنڈیشن اسٹالیشن ورک نیٹ کمپیوٹر اور الیکٹرانکس  .4

 )لیے

 

: ریماركس    

مواد یتیترب یںم یزیجانے والے كورس بمع انگر یےمنعقد ك یںم كینٹونیز  * 

 کو ارکان کے عوام عام عموما جو لئے کے اقلیتیوں نسلی والے رکھنے دلچسپی میں کرنے شرکت میں کورس تربیتی کے بی آر ایی

 .کریں رابطہ سے اداروں تربیتی لئے کے معلومات کرم براہ ہیں، سکتے سمجھ اور بول کینٹونیز اور ہے جاتی کی فراہم



یںسے رجوع كر یكٹسكورسوں كے پراسپ یتیترب یےكے ل یتوںاقل ینسل یے،معلومات كے ل یلیتفص یك كورس  

یجیئےہم سے رابطہ ك یےكے ل انکوائری  

 

كا بورڈ یہثان یتترب یك مالزمین   

3/F to 6/F, 10 Siu Sai Wan Road, Chai Wan, Hong Kong: پتہ 

 :erbhk@erb.org ای میل   : 8322 2369   فیكس   182 182:ہاٹ الئن انکوائری

www.erb.org :  ویب سائٹ 

متن قابل جواز ہوگا ۔ یزیاصل انگر یں،صورت م یاختالف ك یاشك  یںمتن اور ترجمعہ م یزیباال اصل انگر مندرجہ  

 

http://www.erb.org/

