
Vocational Opportunities 
and Career Pathways 

Program 
(व्यावसायिक अवसरहरू
र कररिर मार्ग कािगक्रम)

उदे्दश्य वििरण:

VOC-P कािगक्रमको उदे्दश्य

भनेको यवद्यार्थीहरू जो हाइ

सू्कल व्यावसायिक अनुभवमा

सफल हुन चाहादरे्थ

यिनीहरूलाई काम वािावरणमा

अवसरहरू हस्तान्तरण र्नग

अनुमयि यदन्छ। यवद्यार्थीहरू

यिनीहरूको आत्मयनभगर स्तरमा

शैयिक लाभ प्राप्त र्नग यनरन्तर

लायर् पनेछन जब MCAS- ALT

पोर्गफोयलिो पूरा र्दै प्रदशगन

र्छग न।

Pathways Program (व्यावसायिक

अवसरहरू र कररिर मार्ग कािगक्रम)

यवद्यार्थीहरूको कािागत्मक शैयिक, 

आत्मयनभगर जीवनिापन र व्यावसायिक

सीपहरू यसकाउनको लायर् चार वर्गको

कािगक्रम हो। व्यावसायिक ध्यानाकर्गण र

अध्यिनको िेत्रहरू सीपहरूआधाररि

हुन्छन् र यवद्यार्थीहरूको सीप यवकास, रुयच र

यसकाइ आवश्यकिाहरूमा आधाररि हुन्छन्

र व्यक्तिर्ि रूपमा मेल खान्छन्।

VOC-P मा यवद्यार्थीहरू भनाग भए।

Worcester Technical

High School (प्रायवयधक कािगक्रम) प्रवेश

Massachusetts यभत्र हाइ सू्कल

सामान्य कानून पाठ 70 मार्गयनदेशनहरू।

समर्थगक समानान्तर नमूना बार् यनदेशन जसे्ल

यवशेर् यशिक र/वा यवशेर् यशिा सहािकको

समर्थगन उपलब्ध र्राउँछ, Worcester

Technical High Schoolको स्टाफ र

संकािसँर् सहकािग र्रेर प्रायवयधक हाइ

सू्कल, र िस्का

साझेदार सम्बद्ध।

VOC-Pकािगक्रम भनागको लायर् िोग्यरूयच

राखेका यवद्यार्थीहरूले यिनीहरूको यजल्ला

हाइ सू्कलहरूमाआवेदनको प्रयक्रिा सुरु र्नग

मूल्याङ्कन र्ोलीको अध्यिलाई सम्पकग

र्नुगपछग । माचग सम्मआवेदनहरू पूरा र्नुगपछग



VOC-P लक्षित जनसङ्ख्या
आत्मरक्षा - समस्याहरूआइपदाग र िी

समस्याहरूको समाधान यनधागरण र्ने, रोजर्ार
अवसरहरूको खोजीमा इन्टरनेर्, सामायजक
सञ्जाल नेयभरे्र् र्ने कािगमा समुदािमा काम

र्रेको वा नर्रेको अवयधमा कसरी सञ्चार र्ने

व्यािसाविकसीपहरू -कामको प्रयशिणमा, 
कािग ित्परिा, अन्तवागिाग, ररजुमी भवन िर्था
कामका सीपहरू, काममा हँुदा सुरिा

सामुदाविकअिसरहरू - यवद्यार्थीहरू
सम्भायवि रूपमा रोजर्ारीको नेिृत्व र्ने

समुदािमा स्विंसेवक इनर्नगयशपमा सहभार्ी

हुनेछन्

रोजगारिोग्यता सीपहरू - यववेचनात्मक
सोचाइ र समस्या समाधान र्ने, एक र्ोलीको
रूपमा कािग र्ने, सञ्चारका सीपहरू, पे्ररणा, 
समि व्यवस्र्थापन

दैविक जीिििापिका वििाकलापहरू -
सुरयिि वािावरण कािम राखे्न, खाना पकाउने, 
सरसफाइ र्ने, कपडा लर्ाउने, व्यक्तिर्ि
सरसफाइ

िात्रा प्रविक्षण - बस िायलका पढ्ने

समुदाि, WRTA, Uber, यलफ्ट, आयद जस्ता

िािािािमा सवारी र्नेसम्बन्धी िायलका

बजेविङ/मुद्रा व्यिस्थापि - यसक्का र

यबलहरू पयहचान र्ने र यर्न्ती र्ने, स्टोरहरू
अनुसार मूल्य िुलना र्ने, पररविगन ल्याउने, 
ATM/डेयबर् काडग प्रिोर् र्ने, स्विन्त्रिा प्रवद्धगन
र्नग यकनमेल र्ने

लक्षित व्यावसाययक सीपहरू र
अध्ययनका िते्रहरू

Worcester Technical High Schoolप्राविविक

हाइ सू्कलमा Vocational Opportunities and 

Career  Pathways Program व्यािसाविक

अिसरहरू रकररिर मागग कािगिम (VOC-P) 

वििेषआिश्यकताहरू भएका विद्याथीको

लावग बिाइएको हो जो:

• बौक्तद्धक असिमिा र/ वा अयर्जम से्पक्ट्रम

यिनीहरूको प्रार्थयमक असिमिाका

कारण यवशेर् यशिा सेवाहरूका लायर्

िोग्य भेयर्ए

• पिागप्त रूपमा छुटै्ट कािगक्रमको खोयजमा

हुन एक र्ोलीलेद्वारा यनधागररि र जस्को IEP 

VOC-P कािगक्रममा कािागन्विन हुन सक्छ।

• MCAS वैकक्तिक मूल्याङ्कनमा सहभार्ी

हुनुहोस्

• कररिर अवसरहरूका लायर्

यवद्यार्थीहरूलाई ििारी प्रत्यि रूपमा

सम्बक्तन्धि कािगक्रम बार् लाभ हुनसक्छ

• सुरयिि रूपमा र घर््दो समर्थगनसँरै्, एक

उपिुि समयर्थगि कररिर आधाररि त्यस

कािगक्रम पहँुच Worcester Technical High 

School प्रायवयधक हाइ सू्कलमा प्रस्ताव

र्ररएको छ

• Vocational Opportunities and Careers 

Pathways Program (व्यावसायिक

अवसरहरू र कररिर मार्ग कािगक्रमको)

माध्यमद्वारा पूरा र्नग सयकने खालका

कररिर लक्ष्यहरूसम्बन्धी आवश्यकिाहरू

भएका

यवद्यार्थीहरूले केही प्रकारको रोजर्ार

सुरयिि र्नगमा सहाििा र्ने सीपहरू प्राप्त

र्नग अयिमल अवसरहरू उपलब्ध र्राउने

लयिि व्यावसायिक िेत्रहरूमा पहँुच

र्नेछन्।

9/10 VOC-P कािगक्रममा भएका

यवद्यार्थीहरूले प्रकािागत्मक शैयिक

सीपहरूमा ध्यान यदन्छन्, यवशेर्र्री MA

पाठ्यक्रम फे्रमवकग हरू र MCAS-Alt 

पोर्गफोयलिोहरूको समापनिफग बढ्छन्।

VOC-P कािगक्रममा सहभार्ीिा जनाउने

यवद्यार्थीहरूले उच्च यवद्यालि यडप्लो वा

व्यापारसम्बन्धी प्रमाणपत्र प्राप्त र्नेछैनन्।

यवद्यार्थीहरूले 4 वर्ग पूरा र्ररसकेपयछ

दििाको प्रमाणपत्र प्राप्त र्नेछन्।

यवद्यार्थीहरूले जायर्रमा हँुदा सफलिाको

लायर् उनीहरूको मुद्रा व्यवस्र्थापन, पठन
िर्था लेखनका व्यापक सीपहरू सार्थसारै्थ

नरम सीपहरूलाई बयलिो बनाउँछन्।

यवद्यार्थीहरूले उनीहरूको सीप यवकास, 
इच्छाहरू, सबलिाहरू र अध्यिन

आवश्यकिासँर् मेल खाने व्यावसायिक

िेत्रहरूअने्वर्ण र्नेछन्।

11/12 VOC-P कािगक्रममा भएका

यवद्यार्थीहरूले मुद्रा व्यवस्र्थापन र बजेयर्ङ, 
स्विन्त्रजीवनिापन, रोजर्ार िमिा र
व्यावसायिक िेत्रहरूसँर् सम्बक्तन्धि

सीपहरू यवकार र्नग र ररफाइन र्नग जारी

राख्छन्। यवद्यार्थीहरूले जायर्र र

स्विंसेवकका अवसरहरू खोजे्न र आवेदन

यदनेसम्बन्धी प्रयक्रिा अध्यिन र्दाग

उनीहरूले संयिप्त यववरण बनाउने कािग

VOC-P काययक्रम समीिा


