
कृषि
कृषि प्रतितिधि, सल्लाहलाकलार र
िस्सरी षिशिेज्ञहरू िथला हररि गहृमला कलाम गिने कलामदलार
सपुरीिेक्षक िथला मजदरुहरू, खलाद्यपदलाथ्स, पे्यपदलाथ्स, र
सिुती प्रशोिि

निर म्ाण
तिमला्सण व्यिसथलापक िथला तिरीक्षकहरू
ठेकेदलार िथला सपुरीिेक्षकहरू, कलाषठक्ला व्यिसला्य
तिमला्सण ्यन्त्र शीलपकलारहरू (Construction Millwrights)

तिमला्सण कला्य्स सह्योगी िथला मजदरुहरू

स््स्थ्य ष्ज््ि
फलामनेससस्टहरू
प्रमखु िस्सहरू िथला सपुरीिेक्षकहरू
मलान््यिलाप्रलापि िस्सहरू
सलामलाजजक कला्य्सकिला्सहरू

सचूि्, सचं्र, प्रष्धि
कमप्य्ुटर सञजला् प्रलाषिधिकहरू
कमप्य्ुटर िथला सचूिला प्रणला्ी व्यिसथलापक
कमप्य्ुटर इजन्जति्यरहरू
ग्लाफफक ्योजिलाकलार िथला व्यलाख्यलाकलारहरू

ढु््िी सञच्लि तथ् ्य्त््य्त
पे्रिकहरू िथला रेडि्यो सञचला्कहरू
ट्रक चला्कहरू
मला्सलामलाि पठलाउिे र प्रलापि गिने कम्सचलारीहरू
्यलािला्यलाि व्यिसथलापकहरू
भन्सलार, जहलाज, िथला अन््य द्ला्हरू

उत््दि
उतपलादि व्यिसथलापकहरू
िेलिर िथला सम्बजन्िि ्यन्त्र सञचला्कहरू
्यलाजन्त्रक इजन्जति्यर प्रषिधिषिज्ञ िथला प्रलाषिधिकहरू
इजन्जति्यरहरू

््यमाटि तथ् अनतधथ सतक्र
भोजि कलाउण्टर सह्योगीहरू, िथला भलान्सला सह्योगीहरू
भोजि सेिला सपुरीिेक्षकहरू
खदु्ला व्यलापलार सपुरीिेक्षकहरू
्बलार्ेटन्िरहरू
पररचलारक िथला पररचलाररकलाहरू

क्रहरू कह् ँछि?्
समभिि: िपलाईं आफिो ्बचचला्े रोजगलारकला थुप्ररै अिसरहरू भएको पेशला रोजोस ्भन्िे चलाहिुहुन््छ, िसथ्स 
के-कसिला कलामहरू पलाइन््छि ्भिी षिचलार गिु्स जरूरी ्छ। Windsor-Essex मला तिमि क्षेत्र िथला पेशलाहरू 
आश्लागदला ्छि ्र भषिष्यमला पति ्यसिरै आश्लागदला रूपमला रहहरहिे्छि ्भन्िे अपेक्षला गररएको ्छ। िपलाईं 
Workforce Windsor Essex को तिमि िे्बसलाइ्टमला ्यी क्षेत्र र पेशलाहरूको ्बलारेमला थप जलािकलारी पलाउि 
सकिुहुन््छ:

www.workforcewindsoressex.com

रोजगलार सम्बन्िी जलािकलारी हदिे ्यस सलामग्ी्े िपलाईं्लाई रोजगलार र आतम-धचन्ििकला 
्बलारेमला केही उपला्यहरू प्रदलाि गरेर िथला िपलाईं्लाई Windsor-Essex मला रहेकला केही 
आश्लागदला रोजगलारकला अिसरहरूको ्बलारेमला जलािकलारी गरलाएर िपलाईं्लाई आफिो 

्बचचला्लाई रोजगलार खोजिमला सह्योग गि्स मद्दि गिने्छ।

त््ईंक् ७ / ८ कक््र् ्ढिने ब्लब्ललक्क् ल्धि 
रोजि्र समबनिी सह्योि ििने ्थ प्रदरमाि

ओन्टारियो मिनिस्ट्री अफ एजुकेशि पयटािेन्ट्स रिचिङ आउ् ग्टान् (Ontario Ministry of Education Parents Reaching Out grant)  
द्टािटा आच्थिक ्सहटायतटा प्रदटाि गरिएको यो ्सटािग्री Windsor Essex कयटा्ोमिक डिस्स्ट्क् स्ककू ि बोिथि पयटािेन् इन्ोल्िेन्  

कमि्री्ँसगको ्सटाझेदटािरीिटा Workforce WindsorEssex द्टािटा तयटाि पटारिएको हो।

Ontario
MINISTRY OF

EDUCATIONथ् ज्िक्री च्हहनछ?
समपक्स : स्ेटफेि िुप्े, Workforce WindsorEssex

sdupley@workforcewindsoressex.com  |  info@workforcewindsoressex.com
www.workforcewindsoressex.com

त्ललर अ्धिको क्र:  िपलाईं षिशिे व्यिसला्यमला दक्ष व्यजकि ्बन्िकला ्लाधग केही िि्स पलाररश्रसमक 
सहहिको िलास्म गिु्सहुन््छ।
लसकददै आजमाि ििुमाहोस:् त््ईं आफिो लरक्् सँिसँिदै कने ही ्दैस् आजमाि ििमा र लसक्रू व्यककतहरूक् ल्धि 
उ्लबि हुिने अिुद्िक् ल्धि ्योग्य बनि सकिुहुनछ।
व्य्ह्ररक क््यमा अिुभ्: त््ईं आफिो लरक्् सँिसँिदै ््सतष्क रोजि्रको अिुभ् ््उि थ्लिुहुिनेछ। 
Windsor-Essex र् दक् तथ् लस््लु व्यककतहरूको आ्श्यकत् छ।
त््ईंलने आफूल्ई लसक्रूको रू्र् ललिने रोजि्रद्त् फने ल् ््िुम्ा िने हुनछ।
िलास्म अिधिको कलाम गददै जलाँदला पत्छ तिमला्सण ्यन्त्र शीलपकलार ्बन्ि सफकन््छ, जिु Windsor-Essex 
मला तिमला्सण क्षेत्रको आशला्लागदो रोजगलार हो! तिमला्सण ्यन्त्र शीलपकलारहरू्े औद्योधगक ्यन्त्र िथला ्यलाजन्त्रक 
उपकरणहरू जिलाि गिने, रेखदेख गिने, तििीहरूमला आएकला समस्यलाहरू समलािलाि गिने, र मम्सि-समभलार गिने 
कला्य्सहरू गद्स्छि।् सथलािी्य सिरमला ्यस करर्यरमला ्लागिेहरूको औसि ज्यला्ला प्रतिघण्टला $27.20 ्छ।
त्ललर अ्धिको क्रक् ब्रनेर् थ् ज्िक्रीक् ल्धि, www.earnwhileyoulearn.ca मला ज्िुहोस।्

कलनेज:  िपलाईं डिप्ोमला र सम्य-सम्यमला उप्युकि सीपहरू प्रलापि गिु्सहुिे्छ।
कलनेज डिपलोर् प्र््यः कर खचमार् हुनछ र ष्श्ष्द्य्ल्य डिग्ीको ल्धि ल्गिने भनद् कर सर्य ल्गछ।
त््ईं व्य्ह्ररक ज््ि ््उिुक् स्थदै क्रक् ष्रनेि क्नेत्रहरूक् ल्धि त्य्र हुिुहुनछ।
कने ही क्रहरूक् ल्धि ष्श्ष्द्य्ल्य डिग्ी च्हहि सकछ।
क्ेज डिप्ोमलादिलारला पत्छ कमप्य्ुटर सञजला् प्रलाषिधिक ्बन्ि सफकन््छ, जिु Windsor-Essex मला सचूिला, 
सञचलार, प्रषिधिको क्षेत्रमला आशला्लागदो रोजगलार  हो! कमप्य्ुटर सञजला् प्रलाषिधिकहरू्े सथलािी्य र ्बहृि क्षेत्र 
सञजला्हरू (LANs र WANs), ्बहृि सञजला्हरू, हलाि्सिे्यर, सफ्टिेर, र सम्बजन्िि कमप्य्ुटर उपकरणहरू  
सथलाषपि गिने, सञचला्ि गिने, रेखदेख गिने, र तििीहरूको प्र्योग्लाई समन्ि्य गिने कला्य्सहरू गद्स्छि।् सथलािी्य 
सिरमला ्यस करर्यरमला ्लागिेहरूको औसि ज्यला्ला प्रतिघण्टला $27.01 ्छ।
ओनट्रर्यो कलनेजहरूक् ब्रनेर् थ् ज्िक्रीक् ल्धि, www.ontariocolleges.ca र् ज्िुहोस।्

ष्श्ष्द्य्ल्य:  िपलाईं डिग्ीकला सलाथसलाथरै प्रला्य: सरैद्लाजन्िक ज्ञलािहरू प्रलापि गिु्सहुिे्छ
ष्श्ष्द्य्ल्य सि्तक ििनेहरू स्रन्यत्य् आफिो ्णुमा जी्िक्लर् िनेरदै ्दैस् आजमाि ििमा सक्र हुनछि।्
थुप्रदै क्रहरूक् ल्धि ष्श्ष्द्य्ल्य डिग्ी च्हहिने िदमाछ।
सदैद््कनतक ज््ि र रहत््ूणमा सोच्इक् सी्हरू प्र्पत ििुमाहुनछ।
्यो स्र्न्यत्य् सबदैभनद् खधचमालो ष्कल् हो; थुप्रदै ष्द्य्थथीहरूलने ऋण ललि ब्ध्य हुनछि।्
षिशिषिद्यला््यको डिग्ी हलासस् गरेर फलामनेससस्ट ्बन्ि सफकन््छ, जिु Windsor-Essex मला सिलास्थ्य षिज्ञलाि 
क्षेत्रको एउ्टला आश्लागदो रोजगलार हो! फलामनेससस्टहरू तिदनेसशि औिधिहरू समश्रण गिने र षििरण गिने, 
औिधिजन््य उतपलादिहरूको खोज र षिकलासमला सहभलागी हुिे, र परलामश्स सेिलाहरू प्रदलाि गिने गद्स्छि।् सथलािी्य 
सिरमला ्यस रोजगलारमला ्लागिेहरूको औसि ज्यला्ला प्रतिघण्टला $53.60 ्छ।
ओनट्रर्यो ष्श्ष्द्य्ल्यहरूको ब्रनेर् थ् ज्िक्रीक् ल्धि, www.ouac.on.ca र् ज्िुहोस।्

क््यमासथल:  िपलाईं मलाध्यसमक षिद्यला््य्बला्ट ससिरै कलाममला जलािुहुन््छ।
ट्यूरिक् ल्धि ्दैस् नतिुमा ्ददैि, जसब्ट त््ईं थ् ्दैस् जोि्उि सकिुहुनछ।
कुिद्ै नि सर्यर् थ् लरक््/त्ललर ललि ज्ि सककनछ।
रहतत््ूणमा क््यमा अिुभ् ह्लसल ििुमाहुनछ र रोजि्रर् त््ईंल्ई कने  रि्छमा  र कने  रि ्ददैि
भनिने कुर्सँि ्ररधचत हुिुहुिनेछ।
त््ईं थुप्रदै क्रहरूक् ल्धि अ्योग्य हुि  सकिुहुिनेछ।
मलाध्यसमक षिद्यला््य्बला्ट ससिरै कलाममला जलादँला मला्सलामि पठलाउिे िला प्रलापि गिने व्यजकि ्बन्ि सफकन््छ, जिु  
Windsor-Essex मला ढुिलािी सञचला्ि िथला ्यलािला्यलाि क्षते्रको आशला्लागदो रोजगलार हो! मला्सलामलाि पठलाउिे िला 
प्रलापि गिने व्यजकिहरू एक ठलाउँ्बला्ट अककोसमम मला्सलामि िथला स्टक पठलािे, प्रलापि गिने िथला त्यसिला गतिषिधिको 
रेकि्स रलाखिे गद्स्छि।् सथलािी्य सिरमला ्यस रोजगलारमला ्लागिेहरूको औसि ज्यला्ला प्रतिघण्टला $18 ्छ।
रोजि्र ओनट्रर्योको ब्रनेर् ज्िक्रीक् ल्धि, www.tcu.gov.on.ca/eng/employmentontario 
र् ज्िुहोस।्

*स्बरै िमूिला रोजगलार प्रोफलाइ्हरू क्यलाििला ज्ब ्बरैङक (Canada Job Bank) ्बला्ट स्इएकला हुि।् ्यी कलामहरू र अन््य रोजगलारहरूको ्बलारेमला 
थप जलान्िकला ्लाधग, www.jobbank.gc.ca मला जलािुहोस।्

िमुिला रोजगलारकला रलाम्ला र िरलाम्ला मलाग्सहरु

रोजि्रीक् र्िमाहरू
मलाध्यसमक षिद्यला््य सफकएपत्छ समभलाषिि चलारि्टला करर्यरकला मलाग्सहरू रहेकला ्छि।् हरेक मलाग्सकला रलाम्ला-
िरलाम्ला पक्षहरू रहेकला ्छि ्र हरेक मलाग््स े अथ्सपूण्स र आश्लागदो रोजगलारमला पु्यला्सउि सक्छ। कुिरै एक मलाग्स 
अकको  मलाग्स भन्दला रलाम्ो िला िरलाम्ो भन्िे ्छरैि - ्यो स्ब कुरला िपलाईंको ्बचचलाकला आिश्यकिला र ्क््यहरूमला भर  
पद्स्छ।

अलभभ््कक् ल्धि 
रोजि्र समबनिी  

सलामग्ी



उततरद्न्यत्/ज््फदनेहीत्
उिीहरू्लाई जजममेिलारी हदिहुोस ्र जिलाफदेही ्बिलाउिुहोस।्
उिीहरू्लाई सि्यम ्कलामहरू िला प्रोजेक्टहरू पूरला गि्स हदिहुोस ्
(जसिरै आफिो सतुिे कोठला सि्यम ्पेन््ट गिने)।

निणमा्य ललिने
उिीहरू्लाई सकेसमम िेररै भन्दला िेररै सि्यम ्तिण्स्य गि्स हदिहुोस।्
उिीहरू्लाई त्यसिला षिकलपहरू प्रदलाि गिु्सहोस ्जस्े गदला्स उिीहरू्े षिकलपहरू
मलाधथ षिचलार पु्यला्सएर तिण्स्यहरू स्ि सकूि।्

सक्र्तरक प्र्कृतत
कलाम पूरला गदला्स प्रलापि हुिे गौरि/आतम सन्िजुष्ट ्बलारे ्छ्फ् गिु्सहोस।्
उिीहरू्े कलाम पूरला गरररहँदला उिीहरूको प्र्यलासको
(फ् िरै भन्दला पति) प्रशसंला गिु्सहोस।्

िनेततृ् सी्
आफिो ्बचचला्लाई उिीहरू्लाई केको ्बलारेमला रलाम्ोसँग थलाहला ्छ िला ज्ञलाि ्छ त्यस्लाई कसरी गिने 
भन्िे ्बलारेमला आफू्लाई पति ससकलाउि प्रोतसलाहहि गिु्सहोस।्
कुिरै कुरलामला उिीहरूको पति सल्लाह िला प्रतिफरि्यला मलागिुहोस।्

्योजि् निर म्ाण/लक््य निि म्ारण
उिीहरू्लाई हदिला ्यलात्रला िला पलाररिलाररक रलात्री भोजिको ्लाधग ्योजिला ्बिलाउि ्गलाउिहुोस।्
उिीहरूसँग सम्ेर सलािो ्क््य तििला्सरण गिु्सहोस ्र उिीहरूको प्रगति जलाचँ गिु्सहोस।्
उिीहरू्लाई के कुरला्े आफिला ्क््यहरू पूरला गि्स पे्ररणला प्रदलाि ग्छ्स र के कुरला्े तिरूतसलाहहि 
ग्छ्स सो कुरलामला ध्यलाि हदि प्रोतसलाहहि गिु्सहोस।्

त््ईंको बचच्को रोजि्र ्थ-प्रदरमािक् 
ल्धि च्हहिने सी्हरू
ि् ्यी मध्ेयकला केही सीपहरू िथला आफिो ्बचचलामला ्यी सीपहरूको षिकलास गि्स  िपलाईं्लाई 
मद्दि गिने िररकलारहरू ्छि।्

त््ईंको बचच्को रोजि्रको ष्क्स
िपलाईंको ्बचचला त्यसिो कलामको दतुि्यलँाको सलामिला गि्स गइरहेको ्छ जिु प्रषिधिको उन्िति र जिसखं्यलामला 
आउिे पररिि्सिहरू्े गदला्स ्गलािलार पररिि्सि भइरहन््छ। ्यो कुरला समभि ्छ फक िपलाईंको ्बचचला्े एक 
हदि अहह्ेसमम हँुदरै िभएको कलाम गिने्छ। िपलाईंको ्बचचला्े आफिला रूधच िथला सीपहरूको पहहचलाि गि्स 
सकि ुर उप्बि कलामहरूमला तििीहरू कसरी उप्यकुि हुि सक्छि ्भन्िे कुरला ससकि ुएकदमरै जरूरी ्छ। ्यो 
प्रफरि्यला िपलाईंको ्बचचलाको रोजगलार पथ प्रदश्सिको अशं हो। कक्षला ७ र ८ मरै ्यो प्रफरि्यला मलाधथ जोि हदिकुो 
अथ्स िपलाईंको ्बचचला पलाठ्यरिम र करर्यर सम्बन्िी तिण्स्य गि्स अझ रलाम्री समथ्स भएर मलाध्यसमक 
षिद्यला््यमला प्रिेश गिु्स हो।

प्रकरि्य्
कक्षला ७ र ८ मला, िपलाईंको ्बचचला अझरै 
अपररपकि उमेरको िरै हुन््छ र तििीहरू्े 
अहह्े िरै रोजगलार रोजि ुएकदमरै त्छ्टो 
जसिो ्लाग्छ, िर तििीहरूको ्यो 
उमेर िरै रोजगलार र आफिला रूधच िथला 
सीपहरूको अन्िेिण गिने एकदमरै 
उप्ुयकि उमेर हो। ्यो सलामग्ी्े 
िपलाईं्लाई आफिो ्बचचलाको रोजगलार 
पथ-प्रदश्सिको रोजगलार खोजिे 
चरणमला मद्दि गिने्छ। रोजगलार 
अन्िेिण चरि ि् ४ ि्टला चरणहरूमला 
उल्ेख गररएको ्छ।

आतर-धचनति:  
आफि् रूधच, प्रनतभ्, 
सी्, र क््यमा/लसक्इक् 
प्र्थलरकत्हरू ब्रने थ्ह् 
््उिने अिुभ्हरू प्रनत 

धचनति।्

रोजि्रको खोजी:
सकने समर िदैरदै रोजि्रहरूको 
ब्रनेर् ज्िक्री ललिहुोस ्
र त््ईंको आतर-ज््िसँि 
कुि लरलदो छ त्यसर् ध्य्ि 

हदिहुोस।्

्यो ज््िको लनेख्जोख् 
र्खिने: 

आफिो ब्रनेर् जनत िनेरदै 
थ्ह् ््उिहुुनछ त्यसल्ई 
रनेकिमा ििुमाहोस ््् सम््दि 

ििुमाहोस।्

कुिदै कुर् प्र्योि
िरी हनेिने:

ि्य्ँ कुर्हरू प्र्योि 
िरी आफि् रूधचहरू 
्तत् लि्उिने।

1

3
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आतर-ज््ि

रनेर् रि्िने कुर्हरू तथ् रूधचहरू कने -कने  हुि ?
रल्ई रि ि्िने कुर्हरू कने -कने  हुि ्?
रनेर् कौरलहरू कने -कने  हुि ्?
र कुि क्नेत्रर् र्म्ो छु ?
रल्ई क्र ििमा कने  कुर्लने प्रनेरण् हदनछ ?
रल्ई कसतो क््यमा अ्सथ् रि्छमा ?
रनेर् र्न्यत्हरू कने -कने  हुि ्?
र सबदैभनद् र्म्री कसरी लसकि सकछु ?
रनेर् करजोरीहरू कने -कने  हुि ्?
रल्ई सफलत् कने  हो जसतो ल्गछ ?

्यो ज्िक्री कने  हो ? 
कने -कसत् अिुभ्हरूलने 
रल्ई ्यो ज्िक्री 

लसक््यो?

उद्हरण: म सजृिशी् 
हुि मि परलाउँ्ुछ। मर्ै े 
्ेगोहरू ्बिलाइरहँदला िथला 
षिद्यला््यकला ्लाधग पोस्टर 
्बिलाउँदला म खशुी धथए।

 २ ्यस आतर-ज््िको लनेख्जोख् र्खिने
िपलाईंको ्बचचला्े िो्ट्बुक िला इ्ेकट्रोतिक िकुमेन््टमला रेकि्स गरेर ्यस आतम-ज्ञलािको ्ेखलाजोखला रलाखि 
सक्छि।् तििीहरू जति िेररै आफिो ्बलारेमला ससक्छि,् त्यति िरै िेररै तििीहरू ्यस आतम-ज्ञलाि्लाई थपि र 
समपलादि गि्स र आदश्सको खोजी गि्स सक्छि ्(उदलाहरणको ्लाधग, ्यहद िपलाईंको ्बचचला कुिरै कुरला सजृिला 
गदला्स सिैँ खुशी हुन््छ भिे, त्यो एउ्टला आदश्स हुिे्छ।) तििीहरू्े ्यी आदश्सहरू फे्ला पलाररसकेपत्छ, 
तििीहरू्े ्यी आदश्सहरूमला उप्युकि हुिसकिे रोजगलारहरू खोजिे कला्य्सको थला्िी गि्स सक्छि।्

 ४  कुिदै कुर् प्र्योि िरी हनेिने
्यो रोजगलार खोजी गिने कला्य्सको स्बरैभन्दला महततिपूण्स अशंहरू मध्ेयको एक हो। िपलाईंको ्बचचला्े थप 
कुरलाहरू प्र्योग गरी हेिला्स्े िथला रोजगलारहरू खोजि ्यस आतम-ज्ञलािको प्र्योग गि्स सकेमला आफिो ्बलारेमला 
थप कुरलाहरू ससकिे्छ। उिीहरू रोजगलारहरूको ्बलारेमला थप कुरला पति जलान्िे्छि ्र भषिष्यमला आफिला ्लाधग 
महततिपूण्स हुि सकिे ि्यला ँसीपहरूको षिकलास गिने्छि।् ्यहला ँिपलाईंको ्बचचला्े षिसभन्ि कुरलाहरूको अिुभि 
गि्स सकिे केही िररकलाहरू ्छि:्

� अनतररकत करि्य्कल््हरू ििने ्् कलबहरूर् र्लरल हुिने
� जब स्य्िोइङ अथ्मात ्क्रको लसको (उद्हरणक् ल्धि, आफिो 
बचच्ल्ई क््यमा हदिर् स्थरदै लदैज्िुहोस)्

� स्दैकचछक सने्् ििने
� ्य्त्र् ििने

्यस करर्यर खोजी चरिकला ४ ि्टला चरणहरूमला िपलाईं्े आफिो ्बचचला्लाई सह्योग गिने ्यहलँा केही उपला्यहरू 
हदइएकला ्छि ्

 १ आतर-धचनति
अिुभिहरूको जलाँच गदला्स, िपलाईंको ्बचचला्े तिमि कुरलाहरू सोधि सक्छ:

�	्यस अिुभिकला ्बलारेमला म्लाई कुि कुरला मि प्यको/कुि कुरला मि परेि?

�	कुि कुरला्े म्लाई सहज महशुस गरला्यो/कुि्े असहज?

�	के मर्ै े आफिो ्बलारेमला केही कुरला ससकेँ ?
�	के म पुिः ्यसो गि्स मि परलाउिे्ुछ?

िपलाईंको ्बचचला्े िपलाईं्लाई ्यस कुरलामला सह्योग पति मलागि सक्छ। उिीहरू्लाई िपलाईं उिीहरूको 
आतम-ज्ञलाि सम्बन्िी षिसभन्ि दृजष्टकोणहरू ्बलारे षिसििृ ज्ञलाि प्रदलाि गि्स सकिुहुन््छ जसिरै:

�	तििीहरूकला स्ब् पक्षहरू के-के हुि?् द्ुब््स  पक्षहरू के-के हुि?्

�	मलातिसहरू उिीहरूको कुि कुरलाको प्रशंसला ग्छ्सि?्

�	तििीहरू कहह्े झ्यलाउ मलािे जसिो ग्छ्सि?्

�	उिीहरू के गरररहँदला सम्य गएको पतिरै पलाउँदरैिि?्

�	कुि-कुि अिसथलामला िला िलािलािरणमला तििीहरू स्बरैभन्दला सलामलान््य र आिजन्दि हुन््छि?्

�	तििीहरू कुि-कुि षिि्यमला रलाम्ो ग्छ्सि/्कुिमला कमजोर ्छि?्

िपलाईंको ्बचचला अिौपचलाररक अि्लाइि रोजगलार मूल्यलाङकिहरू गरलाउिमला पति इच्ुछक हुि सक्छ। 
िपलाईं अि्लाइि मूल्यलाङकि सूची ्यहला ँपलाउि सकिुहुन््छ: http://bit.do/oal

 ३  रोजि्रको खोजी
सकेसमम िेररै भन्दला िेररै रोजगलारहरूको ्बलारेमला जलािकलारी स्ि ुिपलाईंको ्बचचलाको ्लाधग रलाम्ो हुन््छ जस्े 
गदला्स उिीहरू आफिला षिकलपहरू ्बलारे थलाहला पलाउि र आफिला ्लाधग स्बरैभन्दला उप्युकि षिकलपको ्बलारेमला 
षिचलार गि्स सक्छि।्

िपलाईंको ्बचचला्े रोजगलारहरूको खोजी गि्स सकिे षिसभन्ि िररकलाहरू ्यसप्रकलार ्छि:्

�	आफिो ्बचचलासँग आफिो रोजगलारको ्यलात्रला्बलारे कुरला गिु्सहोस ्(िपलाईंकला सफ्िलाहरू, असफ्िलाहरू, 
षिकलपहरू, आहद)।
�	उिीहरू आफिो रोजगलार्बलारे अन््य व्यजकिहरू (िलािदेलार, सलाथीहरू, आहद) ्लाई सोधि सक्छि।् िपलाईंको 
्बचचला्लाई अन््य मलातिसहरू्लाई तिमि प्रशिहरू सोधि प्रोतसलाहहि गिु्सहोस:्

 त ््ईंलने ्यो रोजि्र ककि रोजिुभ्यो?
 त ््ईंल्ई ्यस रोजि्रको ब्रनेर् कने  रि्छमा/कने  रि ्ददैि?

 त ््ईं आफिो रोजि्रर् औसत हदिर् कने  ििुमाहुनछ?

 त ््ईंल्ई आफिो रोजि्र सरुू ििमा कने -कसत् सी् हरू तथ् लरक््को आ्श्यकत् ्छमा?
�	उिीहरूको रूधचको रोजगलारहरूको पहहचलाि गिु्सहोस।् उदलाहरणकला ्लाधग, ्यहद िपलाईंको ्बचचला्लाई 
सभडि्यो गेमहरू मिप्छ्स  भिे, उससँग त्यसिला गेमहरू ्बिलाउिे र ्ेबचिे जसिला कलामहरूको ्बलारेमला 
्छ्फ् गिु्सहोस।्
�	िपलाईं समुदला्यभन्दला ्बलाहहर हँुदला, िपलाईंको सलामुन्िे आएकला षिसभन्ि रोजगलारहरूको ्बलारेमला ्छ्फ् 
गिु्सहोस।्
�	िपलाईंकला ्बचचलाकला रूधचहरू फरक र रमलाइ्ो िररकला्े पतिला ्गलाउिुहोस।् उिीहरूको रूधच सम्बन्िी 
च्धचत्रहरू हेिु्सहोस,् पुसिकहरू पढिुहोस,् िला खे्हरू खेलिुहोस ्जस्े गदला्स उिीहरू ्यस्लाई थप 
्बुझि सक्छि।्
�	िपलाईंको ्बचचला षिशिे प्रकलारको रोजगलारकला ्बलारेमला इन््टरिे्टमला खोजी गि्स सक्छ (जसिरै “सजृिलातमक 
रोजगलारहरू”)। रोजगलारहरू ्बलारे ससकिे कुरला्लाई रोचक ्बिलाउिे रोजगलार सभडि्यो सलाइ्टहरू हेिु्सहोसज सिरै:

   http://www.careertrekbc.ca/   |   http://www.insidejobs.com/

िपलाईंको ्बचचला्े केही कुरला प्र्योग गेरेर हेररसकेपत्छ, उिीहरू आतम-धचन्िि चरणमला फक्स ि र उकि 
अिुभि मलाधथ षिचलार गि्स सक्छि।्


