
कार्य स्थलमा अधररन
अबिभावकहरु र सरंक्षकहरुको लाबि जानकारी

Workplace Learning
Information for Parents and Carers

कुनै पबन कार्यस्थल अधररन रोजना सफल 
िनाउनकोलाबि अबवभावक र सरंक्षकहरुको ठूलो 
भूबमका रहेको हुन्छ। घरैमा टेवा बिनाले, तपाईले 
आफनो िालिाबलकाहरुलाई उबनहरुको आफनो 
भबवषर प्रबतको बनर्यर िनने िनाउन र कार्यस्थलको 
अनुभव िाट अधकतम अनुभव आज्यन िन्य मद्दत 
बमलने्छ।

Workplace Learning 
(कार्य स्थलमा अधररन)
कार्यस्थलको अधररन रोजना NSW को ननमन-माधरानमक 
निद्ालरको शनैषिक प्रणालीको अशं हो। रसले निद्ा्थथीहरुलाई 
कार्यस्थलमा रोजनािद्ध समर खर्य गनने िनाऊँदछ। रस अनभुिले 
उननहरुलाई कषिाकोठाको अधरापन, उननहरुको पेशागत रोजाई र 
औद्ोनगक दषिता निकास गन्य मद्दत गद्यछ। कुनैपनन भकु्ानीहरु भने 
हुदँनै। 

कार्यस्थल अधररनको फाईिाहरु 
कार्यस्थलको अधररनले निद्ा्थथीहरुलाई ननमन फाईदाहरु परुा्यऊँदछः

•  कार्यस्थलको साधारण दषिताहरुमा निकास गनने जसतै कार्यस्थलो
सिंाद र समहुमा काम गनने

•  नननचित तोनकएका उद्ोगको दषिता निकास गनने, जनु उननहरुको
Vocational Education and Training(पेशागत नशषिा र
तानलम) (VET) पढाई संग समिन्धत छ

•  निद्ालर पनछको पेशाका मग्य र निद्ालरको निषर रोजनाको
लानग जानकारमलूक ननण्यर गनने

कार्यस्थल अधररन रोजनाहरु
साधारणतरा कामको अनुभव निद्ा्थथीहरु Years 9 िा 10 हुदँा 
र केनह ्थप अिसरहरु Years 11 र 12 मा हुनेछ। रसले ‘कामको 
संसार’ र अनमुाननत पेशाको साधारण परररर प्रदान गद्यछ। 
निद्ा्थथीहरुलाई उननहरुको दषिता सतर अनसुार ननरषिण गररएको 
कृराकलापहरु गराई्छ।

कार्य स्थलको अवसर रोजानहरु Higher School Certificate 
(माधरनमक निद्ालर प्रमाणपत्र) (HSC) मा भना्य भएको 
निद्ा्थथीहरुलाई उद्ोग-ले सिीकार गरेका निषरहरुमा गराई्छ। 
उननहरुको कार्य स्थलको अिसरमा निद्ा्थथीहरुलाई उननहरु आफुले 
औद्ोनगक मापदण्ड अनकूुलका अधररन गरेका कुराहरुको अभरास 
गननेछ। कार्य स्थलको अिसर केनह तोनकएका अधरापन प्रणालीका 
निषरहरुमा HSC को पालना गनु्यपनने कुराहरुमा पद्यछन।् निद्ालरले 
कार्यस्थलको अिसर Work Placement Service Provider 
(कार्यस्थलको अिसर सेिा प्रि्धक) द्ारा वरिस्था गद्यछन।्

रात्ाको वरवस्थाहरु 
प्रारजसको कार्यस्थलका कामहरु घरिाट आउनजान सकने स्थानमा 
हु्छ।

समपणू्य रात्राहरु निद्ा्थथीको आफनै खर्य हो। तपाईको 
िालिानलकालाई कार्यस्थलको कामको िेला उननहरुको रात्रामा 
मद्दत र उननहरुको रात्रामा लागने खर्यका वरिस्थामा तपाईहरु द्ारा 
सहरोग गररने आपषेिा रानख्छ।  

रनद तपाईलाई कुनै सरोकार छ भने, तपाईले आफनो िालिानलका र 
रोजना वरिस्थापकहरुलाई समपक्य  गनु्यहोला।

बटपपरीः रनद तपाईको िालिानलकाले कार्यस्थलमा कामको 
अनभुिको लानग अ्तरराजर िा घरिाट टाढा गन्य लागेको छ भने, 
तपाईले पनहला िालिानलकाको निद्ालरमा समपक्य  गन्य सललाह 
नदई्छ। निद्ालरको प्रधानाधरापकले काम सहुाऊँदो छ छैन सिीकृत 
नदन ुअघी ्थप कागजातहरु भनु्य पननेछ।
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बवद्ा्थथीको सरु�ा र आकबसमकता
NSW Department of Education को पनहलो प�ाथ्नमकता 
िनदा्थ्थीको सरुिषा र िाल संरिषण हो।

रनद िनदा्थ्थी कायर्स्थलमा ह�दँा कु नैपनन िसास्थर र सरुिषाका 
घटनाह� िा अनलकतीले िरेको खण्डमा प�ारोजक रोजगारदाताले 
िनदा्लरलाई सनूरत गराउनपुननेछ। रनद प�ारोजक रोजगारदाताले 
अधररन प�ा� गरेको खण्डमा TAFE िा ननजी िा सामदुानरक 
संस्थालाई जनकार गराउनु पननेछ। कु न ै कु न ै कृ र ाकलापह� पणू्य 
�पमै ननषनेधत ह�्छ भने, के नहमा अ्र शत्यह� संलगन गररएको ह�्छ। 
्थप जानकारीको लानग, क ृपरा ननमन िेभसाईटमा हने्यहुोला। 
https://education.nsw.gov.au/teaching-and-
learning/curriculum/career-learning-and-vet/
workplace-learning/keeping-students-safe

तपाईको िािलानलकाले Student Contact Card (िनदा्थ्थीको 
समपक्य काड््य) उननह�को मने्डक ेरर नंिमर(िा ्डाकटरको फोन 
नंिमर) र साधारण व�रशानरक समर भ्दा िानहरका मनोनरन गररएको 
समपक्य ििनरणह� िोक ेका ह�्छन।् नर जानकारीह� अरानक 
आकनसमक परेको िेलाको लानग जरादनैै मिहतपणू्य ह�नेछ।

िनदा्थ्थीह�ले क ुनैपनन ननकटतम स�ुरषाका सरोकारह�, खतरा िा 
उननह�को रोजगारदाताका घटनाह�, िनदा्लर, TAFE िा ननजी 
सामदुानरक दताि्याल तानलम संगठनलाई अनकूु ल भएसमम ततुर,् 
तर २४ घणटा नभत� जानकार गराउन ुअिननायर ्छ। रनद तपाईको 
िालकलाई क ुनै सरोकार , क ुनै दघु्यटना सहन ुपरेमा र उननह�को 
प�रोजक रोजगारदाता संगको क ुराह� उठाउन नसक ेमा, उननह�ले ि
नदा्लर िा आकनसमक समपक्य मा ततैुर ्समपक्य गन्य ुपननेछ।

िीमा र क्षबतपूतथी
मा्रतापरा्प्त कार् स् लमा सहभागी हुँदा िनद्ा् 
दुघ् टनामा परेमा तरसको लानग िनभागले िीमाको विरस् गरेको छ। 
् प जानकारीको लानग, ननमन नलनखत नलंङ् कमा Workplace 
Learning Guide for Parents and Carers हने्यहुोला:
https://education.nsw.gov.au/teaching-and-
learning/curriculum/career-learning-and-vet/
workplace-learning/guides-and-forms

असक्तता वा बिबकतसबकर समसरा भएका 
बवद्ा्थथीहरु  
निद्ा्थथीहरुले कुनैपनन असक्ता, अधररन र टेिा को आिशरकता, 
नरनकतसनकर अिस्था (जसतैः एनाफेलेकसी हुने खतरा प्रमानणत 
गरेमा) िा तपाईको िालिानलकालाई खतरा पगुने खालका नाकाि्दी 
गररएमा, हकनहत र कार्य स्थलमा तपाईको िालिानलकाको हरेराह 
गनु्यपनने भएमा, तपाईले निद्ालर, TAFE िा ननजी सामदुानरक 
दता्यिाल तानलम तानलकका संस्थाहरु िा ननजी सामदुानरक दता्यिाल 
तानलम संगठनलाई जानकार गराउन ुपननेछ।

सिास्थर हरेनिरार रोजना प्रारोजक रोजगारदातालाई उपलबध 
गराउन ुपनने पनन हुन सकदछ। रनद तपाईलाई ननचिर नभएमा, तपाईको 
िालकको नरनकतसक संग कुरा गनु्यहोला ।

रनद तपाईको िालिानलकालाई कार्य स्थलमा उननहरुलाई टेिा 
परुा्यउनकोलानग, रोजना प्रकृराको िेला कुनै पनन लरकताको 
आिशरकता परेमा TAFE िा ननजी सामदुानरक दता्यिाल तानलम 
तानलकका संस्थाहरु िा ननजी सामदुानरक दता्यिाल तानलम 
संगठनहरुको संरोजकतिमा निद्ालर संग छलफल गनु्यहोला। रो 
जानकारी तपाईको िालिानलकाको Student Placement Record 
(निद्ा्थथी कार्यस्थल भतथीको रेक्ड्य) मा संलगन हुनेछ।

्थप जानकारीको लाबि
१.  तपाईको िालिानलकाको निद्ालरले तपाईको 

िालिानलकाहरुको अधरापन रोजना निकास गनने हुनाले 
उननहरुलाई समपक्य  गनु्यहोला।

२.  निभागको स्थाननर कारा्यलरमा कार्यस्थल अधरापनकोलानग
तपाईले नजमिेिार िरसक माग्यदश्यन अनधकारी (Senior 
Pathways Officer) लाई पनन समपक्य  गन्य सकनहुुनेछ। समपक्य
नििरणहरु निद्ालरिाट हानसल गन्य सकनहुुनेछ।

३.  रनद तपाईलाई दोभाषकेो आिशरक परेमा, कृपरा टेनलफोन 
दोभाष ेसेिा (Telephone Interpreter Service) को 
131 450 मा फोन गनु्यहोला।
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Senior Pathways, Pathways and Transitions 
NSW Department of Education
seniorpathways@det.nsw.edu.au

https://education.nsw.gov.au/teaching-and-learning/curriculum/career-learning-and-vet/workplace-learning/keeping-students-safe
https://education.nsw.gov.au/teaching-and-learning/curriculum/career-learning-and-vet/workplace-learning/guides-and-forms



