ਨਸਲੀ ਬਰਾਬਰੀ ਨੂੰ ਉਤਸਾਹਤ ਕਰਨ ਲਈ
ਮੌਜਦਾ ਅਤੇ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਉਪਾਅ
ਇੂੰਪਲਾਈਜ਼ ਰੀਟਰੇਨਨੂੰ ਗ ਬੋਰਡ

ਸੰਬੰਧਿਤ ਸੇਵਾਵਾਾਂ



ਇੰਪਲਾਈਜ਼ ਰੀਟਰੇਧ ੰ ਗ ਬੋਰਡ (ERB) ਆਪਣੇ ਧਿਹਰੇ ਅਤੇ ਸਲੀ
ਮੂਲ ਤੋਂ ਧਬ ਾਾਂ, ਉਪ-ਧਡਗਰੀ ਪੱਿਰ ਜਾਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਘੱਟ ਧਵਧਿਅਕ ਪਰਾਪਤੀ
ਾਲ ਧਕਰਤ ਸ਼ਕਤੀ ਿੀ ਕੁਸ਼ਲਤਾ, ਗੁ ਣਵੱਤਾ, ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਯੋਗਤਾ ਅਤੇ
ਮੁਕਾਬਲੇ ਬਾਜ਼ੀ ੂੰ ਵਿਾਉਣ ਲਈ ਧਸਖਲਾਈ ਕੋਰਸਾਾਂ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਾਂ ਿੀ
ਧਵਧ ੰ ਲੜੀ ਪਰਿਾ ਕਰਿਾ ਹੈ। ਪੂਰੇ ਸਮੇਂ ਿੇ ਪਲੇ ਸਮੈਂਟ-ਟਾਈਡ ਅਤੇ
ਪਾਰਟ-ਟਾਈਮ ਹੁ ਰਾਾਂ

ੂੰ ਅਪਗਰੇਡ ਕਰ

ਅਤੇ ਆਮ ਹੁ ਰ ਕੋਰਸਾਾਂ

ਿੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਾਂਿੀ ਹੈ, ਧਜਸਿਾ ਉਿੇਸ਼ ਬੇਰਜ਼
ੁ ਗਾਰਾਾਂ ੂੰ ਸੁਰੱਧਖਅਤ
ੌਕਰੀਆਾਂ ਧਵੱਿ ਮਿਿ ਕਰ ਾ ਅਤੇ ਧਕਰਤ ਬਲ ੂੰ ਆਪਣੇ ਹੁ ਰਾਾਂ ੂੰ
ਅੱਪਡੇ ਟ ਕਰ ਅਤੇ ਅੱਪਗਰੇਡ ਕਰ ਿੇ ਯੋਗ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ।
ਮੌਜੂਿਾ ਉਪਾਅ

ਵੱਖ ਵੱਖ ਸਲਾਾਂ ਿੇ ਲੋ ਕਾਾਂ ਲਈ ਢੁਕਵੇਂ ਕੋਰਸ ਪਰਿਾ ਕਰ ਾ


ERB ਪਲੇ ਸਮੈਂਟ-ਬੰ ਹ ਅਤੇ ਹੁ ਰ ਅਪਗਰੇਧਡੰਗ ਿੇ ਅਤੇ ਸਿਾਰਣ
ਹੁ ਰ ਿੇ ਕੋਰਸ ਪੇਸ਼ ਕਰਿਾ ਹੈ ਜੋ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਧਵਿ ਕਰਵਾਏ ਜਾਾਂਿੇ ਹ
ਅਤੇ ਸਲੀ ਘੱਟਧਗਣਤੀ ਲੋ ਕਾਾਂ ਲਈ ਸਮਰਧਪਤ ਹ ।



ERB ੇ ਆਪਣੇ ਾਸ਼ਾ ਧਸਖਲਾਈ ਕੋਰਸਾਾਂ ਿੀ ਧਵਆਪਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜਾਾਂਿ
ਕਰ ਲਈ " ਾਸ਼ਾ ਕੋਰਸਾਾਂ ਿੀ ਸਮੀਧਖਆ ਕਰ ਲਈ ਟਾਸਕ ਫੋਰਸ"
ਿੀ ਸਥਾਪ ਾ ਕੀਤੀ, ਧਜਸ ਿਾ ਉਿੇਸ਼ ਵੱਖ-ਵੱਖ
ਸੰਿਾਰ ਿੀਆਾਂ ਰੁਕਾਵਟਾਾਂ

ੂੰ ਿੂਰ ਕਰ

ਅਤੇ

ਸਲਾਾਂ ਿੇ ਲੋ ਕਾਾਂ

ੂੰ

ਾਸ਼ਾ ਕੋਰਸਾਾਂ ਿੀ

ਧਵਹਾਰਕਤਾ ਅਤੇ ਉਿਾਰ

ੂੰ ਅਮੀਰ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਉ ਾਹ ਾਂ ਲਈ
ਪਰਗਤੀ ਮਾਰਗ ਿੇ ਧ ਰਮਾਣ ਰਾਹੀ ਾਂ ਉ ਹਾਾਂ ਿੀ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਯੋਗਤਾ ੂੰ ਉੱਿਾ
ਿੁੱਕਣ ਲਈ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰ ਾ ਸੀ। ERB ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਲਾਾਂ ਿੇ ਲੋ ਕਾਾਂ
ਪਰਤੀ ਿੀ ੀ

ਾਸ਼ਾ ਧਸਖਲਾਈ ਧਵੱਿ ਆਪਣੀ ਸਹਾਇਤਾ

ਕਰ ਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖੇਗਾ ਅਤੇ ਸਮਾਧਜਕ ਏਕੀਕਰ
ਉਿੇਸ਼ਾਾਂ ਲਈ ਆਪਣੀ ਿੀ ੀ ਮੁਹਾਰਤ

ਅਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਿੇ

ੂੰ ਵਿਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ

ਢਾਾਂਿਾਗਤ ਿੀ ੀ ਾਸ਼ਾ ਧਸਖਲਾਈ ਯੋਜ ਾ ਸਥਾਪਤ ਕਰੇਗਾ।

1

ੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ



ERB ਯੂ ਥ ਧਸਖਲਾਈ ਪਰਗ
ੋ ਰਾਮ ਅਿੀ
ਿੇ

15 ਤੋਂ 24 ਸਾਲ ਿੀ ਉਮਰ

ਸਲੀ ਘੱਟਧਗਣਤੀ ਲੋ ਕਾਾਂ ਿੇ ਪੜਹਾਈ ਜਾਾਂ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਧਵੱਿ

ਾ ਰੁੱਝੇ

ੌਜਵਾ ਾਾਂ ਲਈ ਸਮਰਧਪਤ ਧਸਖਲਾਈ ਕੋਰਸਾਾਂ ਿੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰਿਾ ਹੈ।


ੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ

ERB

ਸਲਾਾਂ ਿੇ ਲੋ ਕਾਾਂ ਿੀ ਧਸਖਲਾਈ ਅਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ

ਿੀਆਾਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਾਂ ਿੀ ਪਛਾਣ ਕਰ ਅਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਲਾਾਂ ਿੇ ਲੋ ਕਾਾਂ ਲਈ
ERB ਕੋਰਸਾਾਂ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਾਂ ੂੰ ਉਤਸ਼ਾਧਹਤ ਕਰ ਿੀਆਾਂ ਰਣ ੀਤੀਆਾਂ
'ਤੇ ਸਲਾਹ ਿੇਣ ਲਈ " ਸਲੀ ਘੱਟਧਗਣਤੀ ਲੋ ਕਾਾਂ ਿੀਆਾਂ ਧਸਖਲਾਈ
ਲੋ ੜਾਾਂ 'ਤੇ ਫੋਕਸ ਸਮੂਹ" ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਫੋਕਸ ਸਮੂਹ ਧਵਿ

ਸਲੀ

ਘੱਟਧਗਣਤੀ ਸਮੂਹ, ਸਮਾਜ ਸੇਵੀ ਸੰਸਥਾਵਾਾਂ, ਧਸਖਲਾਈ ਸੰਸਥਾਵਾਾਂ
(TBs), ਰੁਜ਼ਗਾਰਿਾਤਾ ਅਤੇ ਸੰਬੰਧਿਤ ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਾਂ ਸ਼ਾਮਲ
ਹ । ERB ਫੋਕਸ ਸਮੂਹ ਿੀ ਸਲਾਹ ਿੇ ਹਵਾਲੇ

ਾਲ ਵੱਖ-ਵੱਖ

ਸਲਾਾਂ ਿੇ ਲੋ ਕਾਾਂ ਲਈ ਵੇਂ ਕੋਰਸ ਧਤਆਰ ਕਰ ਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖੇਗਾ।


ERB

ੇ

ਸਲੀ ਘੱਟ ਧਗਣਤੀ ਲੋ ਕਾਾਂ ਲਈ ਸਮਰਧਪਤ ਕੋਰਸਾਾਂ ਧਵਿ

ਿਾਖਲੇ ਲਈ ਧਵਧਿਅਕ ਪਰਾਪਤੀ ਿੇ ਮਾਪਿੰਡ ਧਵਿ ਵਿੇਰੇ ਲਿਕਤਾ
ਪਰਿਾ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਧਵਸ਼ੇਸ਼ ਉਪਾਅ ਅਤੇ ਸਹਾਇਤਾ ਸੇਵਾਵਾਾਂ


ERB TBs ੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ

ਸਲਾਾਂ ਿੇ ਲੋ ਕਾਾਂ ੂੰ ਸੇਵਾਵਾਾਂ ਪਰਿਾ

ਲਈ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਬੋਲਣ ਵਾਲੇ ਸਟਾਫ ਿਾ ਪਰਬੰਿ ਕਰ
ਕਰਿਾ ਹੈ ਅਤੇ ERB ਸੇਵਾਵਾਾਂ ਪਰਿਾ

ਕਰ

ਲਈ ਬੇ ਤੀ

ਕਰਿੇ ਸਮੇਂ TBs

ੂੰ ਗੈਰ-

ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਗਠ ਾਾਂ ਿੁਆਰਾ ਪਰਿਾ ਕੀਤੀਆਾਂ ਜਾਾਂਿੀਆਾਂ ਅ ੁ ਵਾਿ ਅਤੇ
ਧਵਆਧਖਆ ਸੇਵਾਵਾਾਂ ਿੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ

ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਧਹਤ ਕਰਿਾ ਹੈ।

ਧਜੱਥੇ ਲੋ ੜ ਹੋਵ,ੇ ਧਸਖਲਾਈ ਿੇਣ ਵਾਲੇ ਸਹਾਇਕਾਾਂ, ਜੋ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਅਤੇ
ਸਲੀ ਘੱਟ ਧਗਣਤੀ ਲੋ ਕਾਾਂ ਿੀਆਾਂ ਾਸ਼ਾਵਾਾਂ ਬੋਲ ਸਕਿੇ ਹ , ਿੁਆਰਾ
ਕਲਾਸ ਧਵਿ ਧਵਆਧਖਆ ਸੇਵਾਵਾਾਂ ਿਾ ਪਰਬੰਿ ਕੀਤਾ ਜਾਾਂਿਾ ਹੈ।


ERB ਸਲੀ ਘੱਟ ਧਗਣਤੀ ਲੋ ਕਾਾਂ ਲਈ ਸਮਰਧਪਤ ਧਸਖਲਾਈ ਕੋਰਸਾਾਂ
ਲਈ ਕਲਾਸ ਿੇ ਅਕਾਰ ਿੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਉੱਤੇ ਲਿਕਿਾਰ ਤਰੀਕੇ
ਕੰਮ ਕਰ ਧਰਹਾ ਹੈ।
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ਾਲ



ਧਸਖਲਾਈ ਪਰਾਪਤ ਕਰ

ਵਾਲੇ ਘੱਟ ਧਗਣਤੀ ਲੋ ਕਾਾਂ, ਧਜ ਹਾਾਂ

ੇ

ਸਮਰਧਪਤ ਪਲੇ ਸਮੈਂਟ-ਬੰ ਹ ਕੋਰਸ ਪੂਰੇ ਕੀਤੇ ਹ , ਉ ਹਾਾਂ

ੂੰ ਛੇ

ਮਹੀਧ ਆਾਂ ਿੀ ਪਲੇ ਸਮੈਂਟ ਫਾਲੋ -ਅੱਪ ਸੇਵਾ ਪਰਿਾ ਕੀਤੀ ਜਾਾਂਿੀ ਹੈ, ਜਿੋਂ
ਧਕ ਧਤੰ ਮਹੀ ੇ ਿੀ ਪਲੇ ਸਮੈਂਟ ਫਾਲੋ -ਅੱਪ ਧਮਆਿ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਆਮ
ਧਸਧਖਆਰਥੀਆਾਂ ੂੰ ਪਰਿਾ ਕੀਤੀ ਜਾਾਂਿੀ ਹੈ।


ERB ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਲਾਾਂ ਿੇ ਸਮੂਹਾਾਂ ੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਿੈ ਲਾਾਂ (ਗਰਧਹ ਮਾਮਲੇ
ਧਵ ਾਗ (Home Affairs Department, HAD) ਿੀਆਾਂ
"ਐਮਬੈਸਡਰ ਯੋਜ ਾਵਾਾਂ" ਅਿੀ

ਸਮਾਜ ਸੇਵੀ ਸੰਸਥਾਵਾਾਂ ਸਮੇਤ)

ਿੁਆਰਾ ਵੰਡਣ ਲਈ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਅਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ

ਸਲਾਾਂ ਿੀਆਾਂ ਾਸ਼ਾਵਾਾਂ

ਧਵਿ ਧਸਖਲਾਈ ਕੋਰਸਾਾਂ ਿੇ ਪਰੋਮੋਸ਼ ਲ ਲੀਫਲੈੱ ਟ ਿੇ

ਾਲ

ਾਲ

ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਧਵਿ ਸਮਰਧਪਤ ਪਰੋਮੋਸ਼ ਲ ਲੀਫਲੈੱ ਟ ਪਰਕਾਸ਼ਤ ਕਰਿਾ ਹੈ।
ਕੋਰਸ ਪਰਾਸਪੈਕਟਸ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਧਵਿ ਧਤਆਰ ਕੀਤਾ ਧਗਆ ਹੈ, ਅਤੇ
ਇਸ਼ਧਤਹਾਰ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ, ਉਰਿੂ ਅਤੇ ੇਪਾਲੀ ਧਵਿ ਅਖਬਾਰਾਾਂ ਧਵਿ ਧਿੱਤੇ
ਗਏ ਹ ।


ਇਸ ਿੇ ਪਰਿਾਰ ਸੰਬਿ
ੰ ੀ ਯਤ ਾਾਂ ੂੰ ਹੋਰ ਵਿਾਉਣ ਲਈ, ERB ਗੈਰਸਰਕਾਰੀ ਸੰਗਠ ਾਾਂ ਿੁਆਰਾ ਿਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ
ਲੋ ਕਾਾਂ ਲਈ ਸਹਾਇਤਾ ਸੇਵਾ ਕੇਂਿਰਾਾਂ ਿੇ

ਸਲੀ ਘੱਟਧਗਣਤੀ

ਾਲ ਜ਼ਿੀਕੀ ਸੰਪਰਕ ਧਵਿ

ਧਰਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਲਾਾਂ ਿੇ ਲੋ ਕਾਾਂ ੂੰ ERB ਿੀ ਸੇਵਾ ਜਾਣਕਾਰੀ
ਿੇ ਪਰਸਾਰ ਅਤੇ ਕੇਂਿਰਾਾਂ ਉੱਤੇ ਸਮਰਧਪਤ ਧਸਖਲਾਈ ਕੋਰਸਾਾਂ ਿੇ ਸੰਿਾਲ
ਲਈ ਐਿਏਡੀ ਤੋਂ ਫੰਡ ਪਰਾਪਤ ਕਰਿਾ ਹੈ। ERB ਸਲੀ ਘੱਟਧਗਣਤੀ
ਲੋ ਕਾਾਂ ਲਈ HAD ਿੁਆਰਾ ਪਰਕਾਸ਼ਤ “ਹਾਾਂਗ ਕਾਾਂਗ ਧਵਿ ਸੇਵਾਵਾਾਂ ਲਈ
ਤੁ ਹਾਡੀ ਗਾਈਡ” ਧਵਿ ਛਾਪੀ ਗਈ ERB ਕੋਰਸਾਾਂ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਾਂ ਿੀ
ਜਾਣਕਾਰੀ ੂੰ ਬਾਕਾਇਿਾ ਅਪਡੇ ਟ ਕਰਿਾ ਹੈ।


Tin Shui Waiਿੇ ERB ਸਰਧਵਸ ਸੈਂਟਰ ਧਵਖੇਵਖ
ੱ -ਵੱਖ

ਸਲਾਾਂ ਿੇ

ਲੋ ਕਾਾਂ ਲਈ ਟੀਿੇ ਵਾਲੀਆਾਂ ਸਹਾਇਤਾ ਸੇਵਾਵਾਾਂ ਿੀ ਪਰਿਾ

ਕੀਤੀਆਾਂ

ਜਾਾਂਿੀਆਾਂ ਹ

, ਧਜਸ ਧਵੱਿ

ੌਕਰੀ ਖੋਜ ਹੁ ਰਾਾਂ ਬਾਰੇ ਸਮਰਧਪਤ

ਵਰਕਸ਼ਾਪਾਾਂ ਅਤੇ ਸਮੂਹ ਗਤੀਧਵਿੀਆਾਂ, ਇੰਟਰਧਵਊ ਕਰ

ਿੀਆਾਂ

ਕੁਸ਼ਲਤਾਵਾਾਂ, ਧਕੱਤਾ ਮੁਖੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਅਤੇ ਕੈਂਟੋ ੀਜ਼ ਆਧਿ ਸ਼ਾਮਲ ਹ ।
ਸਮਾਜ ਸੇਵੀ ਸੰਸਥਾਵਾਾਂ ਿੇ ਸਧਹਯੋਗ ਾਲ ERB ੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਧਜ਼ਧਲਹ ਆਾਂ
ਧਵੱਿ ERB ਕੋਰਸਾਾਂ ਲਈ ਪੜਤਾਲ ਅਤੇ
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ਾਮਾਾਂਕ

ਸੇਵਾਵਾਾਂ ਪਰਿਾ

ਕਰ , ਉਿਯੋਗ ਸੈਮੀ ਾਰਾਾਂ ਅਤੇ ਟੈਸਟਰ ਕੋਰਸਾਾਂ ਿਾ ਆਯੋਜ , ਅਤੇ
ਧਸਖਲਾਈ ਸਲਾਹਕਾਰ ਸੇਵਾ ਲਈ ਰਧਜਸਟਰ ਕਰ ਲਈ ਵੱਖ - ਵੱਖ
ਸਲਾਾਂ ਿੇ ਲੋ ਕਾਾਂ ਸਮੇਤ ਜ ਤਾ ਿੇ ਮੈਂਬਰਾਾਂ ਿੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ 30 ਤੋਂ
ਵੱਿ “ERB ਸਰਧਵਸ ਸਪਾਟਸ” ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੇ ਹ ।


ERB ਿੀ ਟਰੇਧ ੰ ਗ ਕੰਸਲਟੈਂਸੀ ਸਰਧਵਸ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਲਾਾਂ ਿੇ ਲੋ ਕਾਾਂ ੂੰ
ਆਹਮਣੇ-ਸਾਹਮਣੇ ਇੰਟਰਧਵਊ ਜਾਾਂ ਵੀਡੀਓ ਕਾ ਫਰੰਧਸੰਗ ਰਾਹੀ ਾਂ ਉ ਾਹ ਾਂ
ਿੀਆਾਂ ਧਸਖਲਾਈ ਲੋ ੜਾਾਂ ਅਤੇ ੌਕਰੀਆਾਂ ਿੀਆਾਂ ਇੱਛਾਵਾਾਂ ਿਾ ਮੁਲਾਾਂਕਣ
ਕਰਕੇ ERB ਕੋਰਸਾਾਂ ਧਵੱਿ ਿਾਖ਼ਲਾ ਲੈ ਣ ਲਈ ਢੁੱਕਵੀ ਾਂ ਧਸਖਲਾਈ ਅਤੇ
ਸਹਾਇਤਾ ਬਾਰੇ ਧਸਫਾਰਸ਼ਾਾਂ ਪਰਿਾ ਕਰਿੀ ਹੈ। ਧਸਖਲਾਈ ਸਲਾਹਕਾਰ
ERB ਿੇ ਕੋਰਸਾਾਂ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਾਂ ੂੰ ਉਤਸ਼ਾਧਹਤ ਕਰ
ਅਤੇ ਵਰਕਸ਼ਾਪਾਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਵੱਖ-ਵੱਖ

ਲਈ ਸੈਮੀ ਾਰ

ਸਲਾਾਂ ਿੇ ਲੋ ਕਾਾਂ ਿੀਆਾਂ

ਧਜ਼ਲਹ ਾ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ ਾਾਂ, ਿਾਰਧਮਕ ਇਕੱਠ ਸਥਾ ਾਾਂ ਅਤੇ ਸਮਾਜਕ ਸੇਵਾਵਾਾਂ
ਸੰਸਥਾਵਾਾਂ ਾਲ ਵੀ ਸਰਗਰਮੀ ਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰਿੇ ਹ ।


ERB ਕੋਰਸਾਾਂ

ੂੰ ਉਤਸ਼ਾਧਹਤ ਕਰ

ਲਈ ਧਜ਼ਲਹ ਾ-ਆਿਾਧਰਤ ਪਰਿਾਰ

ਗਤੀਧਵਿੀਆਾਂ ਅਤੇ ਕੋਰਸ ਅ ੁ ਵ ਗਤੀਧਵਿੀਆਾਂ ਿੇ ਾਲ- ਾਲ ਵੱਖਵੱਖ ਉਿਯੋਗਾਾਂ ਿੀਆਾਂ

ੌਕਰੀਆਾਂ ਿੇ ਮੌਧਕਆਾਂ ਅਤੇ ਕੈਰੀਅਰ ਿੀਆਾਂ

ਸੰ ਾਵ ਾਵਾਾਂ ੂੰ ਸੰਗਧਠਤ ਕਰ ਲਈ ਧਜ਼ਲਹ ਾ ਸੰਗਠ ਾਾਂ ਾਲ ਸਧਹਯੋਗ
ਕਰ

ਲਈ ਧਸਖਲਾਈ ਸੰਸਥਾਵਾਾਂ ੂੰ ਫੰਡ ਧਿੰਿਾ ਹੈ, ਧਜਸ ਧਵੱਿ ਵੱਖ-

ਵੱਖ ਸਲਾਾਂ ਿੇ ਲੋ ਕਾਾਂ ਿੀਆਾਂ ਲੋ ੜਾਾਂ ੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰ ਵਾਲੀਆਾਂ ਸਮਰਧਪਤ
ਗਤੀਧਵਿੀਆਾਂ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹ । ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, "ਧਸਖਲਾਈ
ਸਹਾਇਤਾ ਸੇਵਾਵਾਾਂ ਸਬਧਸਡੀਆਾਂ" ਧਸਖਲਾਈ ਸੰਸਥਾਵਾਾਂ
ਧਸਖਲਾਈ ਸਮੱਗਰੀ ਧਵਕਸਤ ਕਰ

ੂੰ ਪੂਰਕ

ਅਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਲਾਾਂ ਿੇ ਲੋ ਕਾਾਂ

ੂੰ ਧਸਖਲਾਈ ਸਹਾਇਤਾ ਸੇਵਾਵਾਾਂ ਪਰਿਾ

ਕਰ

ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਧਹਤ

ਕਰਿੀਆਾਂ ਹ ।


ਵੱਖ-ਵੱਖ

ਸਲਾਾਂ ਿੇ ਸਕੂਲ

ਾ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਲੋ ਕ HAD ਿੁਆਰਾ

ਧ ਰਿਾਰਤ ERB ਾਸ਼ਾ ਕੋਰਸਾਾਂ ਧਵਿ ਪੜਹਾਈ ਲਈ ਸਬਧਸਡੀ ਪਰਾਪਤ
ਕਰ ਸਕਿੇ ਸ , ਧਜਸ ਿਾ ਉਿੇਸ਼ ਉ ਹਾਾਂ ੂੰ ਉਮਰ ਰ ਿੀ ਧਸਖਲਾਈ
ਧਵਿ ਸ਼ਾਧਮਲ ਹੋਣ ਲਈ ਅਤੇ ਤਬਿੀਲੀ ਯੋਗ
ਵਿਾਉਣ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਧਹਤ ਕਰ ਾ ਹੈ।
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ੌਕਰੀ ਿੇ ਹੁ ਰਾਾਂ

ੂੰ



ERB

ੇ 100 ਤੋਂ ਵੱਿ ਸਥਾ ਾਾਂ'ਤੇ "ERB ਟਰੇਧ ੰ ਗ ੈਟ ਕੋਰਸ ਸਰਿ

ਟਰਮੀ ਲ" ਸਥਾਪਤ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਧਜਸ ਧਵਿ ERB ਧਸਊ ਸਾਈ ਵਾ
ਹੈੱਡਕੁਆਰਟਰ, ERB ਸਰਧਵਸ ਸੈਂਟਰ, ERB ਸਰਧਵਸ ਸਪਾਟ,
ਲੇ ਬਰ ਧਵ ਾਗ ਿੇ

ੌਕਰੀ ਕੇਂਿਰ, ਸਮਾਜ ਲਾਈ ਧਵ ਾਗ (Social

Welfare Development, SWD) ਸਮਾਧਜਕ ਸੁਰੱਧਖਆ ਖੇਤਰ
ਇਕਾਈਆਾਂ ਅਤੇ SWD ਿੁਆਰਾ ਕਮੀਸ਼ ਡ ਗੈਰ-ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਗਠ
ਸ਼ਾਧਮਲ ਹ । ਵੱਖ-ਵੱਖ

ਸਲਾਾਂ ਿੇ ਲੋ ਕ ਟਰਮੀ ਲਾਾਂ ਿੁਆਰਾ ERB

ਕੋਰਸਾਾਂ, ਧਸਖਲਾਈ ਕੇਂਿਰਾਾਂ, ਸੇਵਾਵਾਾਂ ਅਤੇ ਗਤੀਧਵਿੀਆਾਂ ਬਾਰੇ
ਜਾਣਕਾਰੀ ਪਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਿੇ ਹ

ਅਤੇ

ਾਲ ਹੀ ਧਸਖਲਾਈ ਸਲਾਹ

ਸੇਵਾ ਲਈ ਰਧਜਸਟਰ ਕਰ ਸਕਿੇ ਹ ।


ਆਪਣੇ

ਧਵੱਖ ਿੇ ਅਧਿਐ

ਅਤੇ ਕੈਰੀਅਰ ਯੋਜ ਾਬੰਿੀ

ਸੁਧਵਿਾਜ ਕ ਬਣਾਉਣ ਲਈ, ERB ਵੱਖ-ਵੱਖ

ੂੰ

ਸਲਾਾਂ ਿੇ ਉੱਿ

ਸਕੈਂਡਰੀ ਧਵਧਿਆਰਥੀਆਾਂ ਲਈ "ਕੈਰੀਅਰ ਟਾਕਸ ਫਾਰ ਸਕੂਲ", "ਜੌਬ
ਸਰਧਿੰਗ ਐਾਂਡ ਇੰਟਰਧਵਊਇੰਗ ਸਧਕੱਲਜ਼ ਵਰਕਸ਼ਾਪਾਾਂ" ਅਤੇ " ਕੰਪ ੀ
ਧਵਧਜ਼ਟ" ਿਾ ਆਯੋਜ
ਧਵਧਿਆਰਥੀਆਾਂ

ਕਰਿਾ ਹੈ। ਰੁਜ਼ਗਾਰਿਾਤਾ ਪਰਤੀਧ ਿੀਆਾਂ

ਾਲ ਕੈਰੀਅਰ ਿੀਆਾਂ ਸੰ ਾਵ ਾਵਾਾਂ, ਕੰਮ ਕਰ

ਵਾਤਾਵਰਣ ਅਤੇ ਿਾਖਲੇ ਿੀਆਾਂ ਲੋ ੜਾਾਂ ਆਧਿ

ੂੰ ਸਾਾਂਝਾ ਕਰ

ੂੰ
ਿੇ

ਲਈ

ਸੱਿਾ ਧਿੱਤਾ ਜਾਾਂਿਾ ਹੈ। ERB ਿੇ ੁ ਮਾਇੰਿੇ ਧਵਧਿਆਰਥੀਆਾਂ ੂੰ ERB
ਾਂ ੇ ਹ ਜੋ ਵੱਖ-ਵੱਖ
ਕੋਰਸਾਾਂ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਾਂ ਾਲ ਵੀ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਉਿ
ਸਲਾਾਂ ਿੇ ੌਜਵਾ ਾਾਂ ਲਈ ਢੁੱਕਵੇਂ ਹ ।
ਸਟਾਫ ਿੀ ਧਸਖਲਾਈ


ਵੱਖ-ਵੱਖ

ਸਲਾਾਂ ਿੇ ਲੋ ਕਾਾਂ ਿੇ ਸਧ ਆਿਾਰ ਿੀ ਸਮਝ ੂੰ ਉਤਸ਼ਾਧਹਤ

ਕਰ ਅਤੇ ਉ ਹਾਾਂ ੂੰ ਸੇਵਾਵਾਾਂ ਿੇਣ ਧਵਿ ਸਟਾਫ਼ ਿੀ ਸੰਵੇਿ ਸ਼ੀਲਤਾ ੂੰ
ਵਿਾਉਣ ਲਈ, ERB, ERB ਅਤੇ ਧਸਖਲਾਈ ਸੰਸਥਾਵਾਾਂ ਿੇ ਸਟਾਫ਼
ਲਈ ਸੱਧ ਆਿਾਰਕ ਧਵਧ ੰ ਤਾ ਬਾਰੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੰਸਥਾਵਾਾਂ, ਧਜਵੇਂ ਧਕ
"ਬਰਾਬਰ ਮੌਕੇ ਕਧਮਸ਼ " ਅਤੇ "Unison" ਿੇ ਸਧਹਯੋਗ

ਾਲ

ਵਰਕਸ਼ਾਪਾਾਂ ਿਾ ਆਯੋਜ ਕਰਿਾ ਹੈ।
ਧਵੱਖ ਿੇ ਕੰਮ ਿਾ
ਮੁਲਾਾਂਕਣ



ERB ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਲਾਾਂ ਿੇ ਲੋ ਕਾਾਂ ਲਈ ਧਸਖਲਾਈ ਕੋਰਸਾਾਂ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਾਂ
ਿੀ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਸਮੀਧਖਆ ਕਰਿਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਹ ਾਾਂ ਿੀਆਾਂ ਧਸਖਲਾਈ
ਲੋ ੜਾਾਂ ੂੰ ਹੱਲ ਕਰ ਧਵੱਿ ਸਮਰਧਪਤ ਕੋਰਸਾਾਂ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਾਂ ੂੰ ਧਵਕਸਤ
5

ਕਰ

ਿੀ ਕੋਧਸ਼ਸ਼ ਕਰਿਾ ਹੈ। ਇਸ ਪਰਧਕਧਰਆ ਧਵੱਿ ERB ਵੱਖ-ਵੱਖ

ਧਹੱਸੇਿਾਰਾਾਂ ਿੇ ਧਵਿਾਰ ਮੰਗੇਗਾ, ਧਜਸ ਧਵੱਿ

ਸਲੀ ਘੱਟ ਧਗਣਤੀਆਾਂ

ਲਈ ਧਸਖਲਾਈ ਬਾਰੇ ਫੋਕਸ ਗਰੁੱਪ, ਧਸਧਖਆਰਥੀ, ਧਸਖਲਾਈ
ਸੰਸਥਾਵਾਾਂ ਅਤੇ ਤਕ ੀਕੀ ਸਲਾਹਕਾਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹ । ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਲਾਾਂ
ਿੇ ਲੋ ਕਾਾਂ ਿੀ ਅ ੁ ਵਾਿ ਅਤੇ ਧਵਆਧਖਆ ਸੇਵਾ ਿੀ ਵਰਤੋਂ ਬਾਰੇ
ਅੰਕਧੜਆਾਂ ਿੇ ਅੰਕੜੇ ਵੀ ਇਕੱਤਰ ਕੀਤੇ ਜਾਾਂਿੇ ਹ ਤਾਾਂ ਜੋ ਾਸ਼ਾ ਸੇਵਾਵਾਾਂ
ਪਰਤੀ ਉ ਹਾਾਂ ਿੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ੂੰ ਿੰਗੀ ਤਰਹਾਾਂ ਸਮਧਝਆ ਜਾ ਸਕੇ।
ਲਏ ਗਏ / ਲਏ



ਵੱਖਰੀਆਾਂ ਸਲਾਾਂ ਿੇ ਲੋ ਕਾਾਂ ਿੀ ਸਹੂਲਤ ਲਈ ਜੋ ਆਮ ਲੋ ਕਾਾਂ ਲਈ ਹੋਰ

ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਹੋਰ

ਧਸਖਲਾਈ ਕੋਰਸਾਾਂ ਧਵਿ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਲਈ ਕੈਂਟੋ ੀਜ ਬੋਲ ਸਕਿੇ ਹ

ਉਪਾਅ

ਅਤੇ ਸਮਝ ਸਕਿੇ ਹ , ERB ਵਿੇਰੇ ਿੁਣੇ ਗਏ ਕੋਰਸਾਾਂ ਲਈ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ
ਧਸਖਲਾਈ ਸਮੱਗਰੀ ਧਤਆਰ ਕਰ ਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖਗ
ੇ ਾ। ਇਹ ਕਾਰੋਬਾਰ
ਅਤੇ ਧਸਹਤ ਸੰ ਾਲ

ਾਲ ਸਬੰਧਿਤ

ਵੇਂ ਉਿਯੋਗ-ਸੰਬੰਿੀ ਧਸਖਲਾਈ

ਕੋਰਸਾਾਂ ਿੇ ਧਵਕਾਸ ਿੀ ਵੀ ਖੋਜ ਕਰ ਧਰਹਾ ਹੈ।
ਪੁੱਛਧਗੱਛ



ਪੁੱਛ-ਧਗਛ ਲਈ, ਧਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ERB ਿੇ ਟਰੇਧ ੰ ਗ ਸਲਾਹਕਾਰ

ਾਲ

ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ (ਫੋ : 6760 3801 / 6760 3608, ਈਮੇਲ:
erbhk@erb.org, ਫੈਕਸ: 2369 8322).
ਇੂੰਪਲਾਈਜ਼ ਰੀਟਰੇਨਨੂੰ ਗ ਬੋਰਡ
ਜਨ, 2021
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