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क्यारियि ि टेलिकल 

शिक्षा केन्द्र: 

स्माटट शिकल्प! 

शिशियो हेर्टको लाशि स्क्क्यार् िर्नटहोस्: 

 

 

संचार  
डिडिटल र दृश्य संचार - शिन्ट शिजाइर्, िेब शिजाइर्, ि एशर्मेसर्को लाशि ग्राशिक 

छशिहरू शसजटर्ा, शिजाइर्, सम्पादर् ि उत्पादर् िर्ट कम्प्यनटि सफ्टिेयिको ियोि कसिी िरे् 

शसिनहोस्। 

 

 

यातायात  
अटो शरीर र टकराव मममत टेक्नोलोिी - कािको शिििण शसिनहोस्, कसिी ममटत िरे् ि 

पनर्ःिोधर् िरे् सिािीहरू, धातन सीधा िरे्, िेलडिंि, ि टक्कि ममटत सशहत। 

अटोमोडटभ टेक्नोलोिी - म्याकार्ीकल ि कम्प्यनटि मनद्दाहरूको पशहचार् ििेि सिािी 

चालकहरूको ममटत, शर्दार् ि ममटत िर्नटहोस् जसले िािी िदिटर् ि सनिक्षालाई्ग असि िदटछ।  

भारी उपकरण अपरेसन र मममत - िाशणज्य िर ाइििको इजाजतपत्र (CDL) को लाशि तयाि 

िर्नटहोस् ि शर्माटण, ल्याण्डसे्कशपिंि ि िाजमािट उद्योिहरूको लाशि िािी उपकिण 

अपिेटिहरूले आिश्यक सीपहरू शसिनहोस्, ि शर्माटण-सम्बद्ध उपकिणको अर्निक्षण ि 

ममटत िर्नटहोस्। 

आउटिोर पावरस्पोटम टेक्नोलोिी - मर्ोिञ्जर् ि उपयोशिता मेशिर्हरूको शर्दार्, ममटत ि 

ममटत िर्ट शसिनहोस्।  

 

डशक्षा  
बच्चा र पररवार डवकास - शिक्षक, सामाशजक कायटकताट, िा सल्लाहकाि जस्ता पेिाको 

मद्दतमा क्यारियिको लाशि तयािी िर्ट जन्म देलि ियस्कता सम्म मार्ि शिकास को बािे मा 

जान्ननहोस्। शि-सू्कल पे्लग्रनपको साथ सहयोि िर्नटहोस्। 

 

 

स्वास्थ्य डवज्ञान  
दन्त सहयोग - दन्त सहयोिका लाशि तयािी िर्नटहोस् ि अभ्यास िर्नटहोस् दन्त कायाटलय 

घनमाउरे्मा २०० घण्टा लिशर्कल अर्निि िाप्त िर्नटहोस्। 

व्यायाम डवज्ञान - स्वास्थ्य ि कल्याण, एथलेशटक्स, ि पनर्: स्क्थापर्ामा अर्निि िाप्त िदाट 

व्यलिित िशिक्षण िमाणीकिणको लाशि तयािी िर्नटहोस्। 

नसम सहायता र सहयोगी स्वास्थ्य क्याररयर - स्वास्थ्य सेिा सेशटिंग्समा िशिशि-स्ति 

िोजिािको लाशि आिश्यक शबिामीहरूको हेिचाहको बािेमा शसिनहोस्। १०० घण्टा लिशर्कल 
अर्नििको लाशि शबिामीहरूसँि काम िर्नटहोस्।  

फे्लबोटोमी र प्रयोगशाला डवज्ञान - मेशिकल, पिन शचशकत्सा, िाताििणीय ि िाद्य 

ियोििालाहरूमा ियोिको लाशि मेशिकल िब्दािली, िित िेिाशचत्र, ि सामान्य ियोििाला 

िशियाहरूमा टर ेर्। 

 

 

आडतथ्य  
बेडकंग - शमठाई्ग िार्ाको तयािीमा कौिल िाप्त िर्नटहोस्: िोटी, शपज्जा, िोल, केक, कन कीहरू, 

ि पेस्ट्र ीहरू। रिटेल बेकिी सञ्चालर् िर्ट शसिनहोस्।  

पाक कला - पोषण, मेरू् योजर्ा, िार्पार्, िोजर् सेिा ि िेस्ट्निेन्ट िबन्धर्को बािेमा शसकै्द 

व्यािसाशयक रूपमा सनसलज्जत शकचर्हरूमा िार्ा तयाि िर्नटहोस्। 

https://ensemble.monroe2boces.org/Watch/wemoconepali
https://ensemble.monroe2boces.org/Watch/wemoconepali


ई््गलिस /Nepali 

   
 

 

डनमामण 
ईन्जिडनयररंग र मेटल फ्याडिकेसन - मे्यशसशर्िंि - एक उच्च मािंि के्षत्र मा िोजिाि को लािी 

मैर्नअल ि इलेक्ट्र ोशर्क मेशिर् उपकिण सिंचालर् िर्ट आिश्यक सीपहरू बर्ाउर् ि शर्माटण 
िर्ट आिश्यक सीपहरू बर्ाउर् धातन हटाउर् शसिनहोस्।  

ईन्जिडनयररंग र धातु डनमामण - वेन्डंग - उद्योि-मार्क िशियाहरू ियोि ििेि धातन िेड 

िर्ट शसिनहोस्। 

 

 

डनमामण  
डसकमी - आिासीय शसकमी आधाििूत कन िाहरू शसिनहोस् ि र्याँ घिको शर्माटणमा काम 

ििेि िास्तशिक-शिश्व अर्निि िाप्त िर्नटहोस्। 

तताउने, भेन्टंग,, वातानुकूडलत / प्लन्बंग - िेला िर्ट शसिनहोस्, ि पाइपहरू तयाि 

िर्नटहोस्। आिासीय ि व्यािसाशयक हीशटिंि, िातार्नकूशलत, िेशिजिेसर् ि िेलन्टलेसर् िणाली 

स्क्थापर्ा िर्नटहोस्। 

आवासीय र वाडणज्य इलेन्रिकल - इलेलक्ट्रकल शसद्धान्त, ताि ि कसिी आिासीय ि िाशणज्य 

शर्माटण परियोजर्ाहरूको लाशि िाशिर य इलेलक्ट्रक कोिको आिश्यकताहरू लािू िरे् 

शसिनहोस्। 

 

मानव सेवाहरू  
कोसे्मटोलिी - कपाल शिजाइर्, िासायशर्क सेिाहरू, रे्लको देििाल ि छाला हेिचाहको 

बािेमा जान्ननहोस्। कौिल अभ्यास ि सैलनर्मा अिलोकर् िदाट NYS कसे्मटोलजी इजाजतपत्र 

पिीक्षा पास िर्ट आिश्यक व्यािसाशयक कौिल ि घण्टा िाप्त िर्नटहोस्।   

 

 

कानून र सावमिडनक सुरक्षा 
आपराडधक न्याय - कारू्र् िितटर्, अदालत ि सनधाि सनशिधाहरू सशहत र्ािरिक पेिाहरूको 

तयािी िदाट आपिाशधक न्यायका तीर् िािाहरूको बािेमा जान्ननहोस्। 

 

सूचना प्रडबडध 

कम्प्युटर टेक्नोलोिी - कम्प्यनटि रे्टिशकिं ि, ग्राहक सेिा समथटर् ि शिशियो िेम शिजाइर्को 

बािेमा जान्ननहोस्। 

WEMOCO कायटिमहरूको बािेमा अशधक 

जार्कािीको लाशि, कृपया तपाइँको सू्कल 

सल्लाहकािलाई्ग सम्पकट  िर्नटहोस्। 
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