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अप्रत्यक्ष(भर्चुएल) सेवाहरु

 *दर्ता/योग्यताको लागि कृपया सम्पर्क गर्नु होला:  (५१९)-२५८-४०७६ 
 अथवा ईमेल: services@ncce1.org 
 तपाईंले हाम्रो वेव्साइटमा पनि हेर्न सक्नुहुनेछ: www.ncceinc.org 

Funded by:

SWIS/LSP

(१२-१७ र १८-२४ वर ्षको) य ुवाहर ुलाई औजार र सिपहर ु  उपलव्ध गराउ ँदछ जसले उनिहर ुको श ैक ्षिक सफलतालाई निम ्न तरिकाले सहयोग र 
व ्रिद ्धी गर ्दछ:

· द ैनिक अनलाइन श ैक ्षिक सहयोग सोमबार-श ुक ्रबार दिउसोको ३ बजे द ेखी ५ बजेसम ्म, दिएको कार ्यको अनुवाद र व ्याख्य, ग ृहकार ्य प ुरा  
 गर ्न र जा ँचको तयारी गर ्न मद ्घत गरिन ्छ। 

· एक-एक जना गरी उनिहर ुलाई स ्क ुलको अनलाइन सिकाइको एपहर ु  र व ेब ्साइट ्मा( एद ्स ्बी, ग ूगल क्लासर ूम ह ्याङआउटहर ु) खोल्न र प ्रयोग  
 कसरी गर ्न े  सम ्बन ्धी सहयोग गर ्न ुको साथ ै  शिक्षकहर ुल े  पठाएको पाठ र स ुचना र जानकारीहर ु  ह ेरी  दिएको कार ्य प ुरा गरी ब ुझाउन पनि सहयोग  
 गरिन ्छ। 

· य ुवाहर ुको अत्यावश्यक सम्बन ्धहर ुलाई कायम गर ्न, अनलाइन स ंचार स ्थापनाको प ्रक ृयाहर ुमा डोर ्याउन  र उनिहर ुस ँग उपलव्ध उपकरणहर ुको  
 प ्रयोजन अधिक्त ्तम बनाउन मद ्घत गरिन ्छ।

YRC ले अनलाइन कार ्यक्रमहर ुको लागि एपहर ु ,  भिडियो सम ्म ेलन कार ्यक्रमहर ु  र सामाजिक स ंजालको प ्ल ेटफर ्म (माध ्यम) प ्रयोग गर ्दछ। 
यदि यी स ेवाहर ु /कार ्यक्रममा जोडीन या क ुन ै  पनि जानकारीम ुलक सभाहर ुमा दर ्ता गर ्न सहयोगको आवश्यक पर ेमा, क ृपया प ्रबन ्धक (म ्यान ेजर)- 
जिलिएन टोम ्यनलाई सम ्पर ्क गर ्न ु  होला- ईम ेल- JTOMAN@NCCE1.ORG ,   ५१९-२५८-४०७६                                                                            

NCCE INC को अप्रत्यक्ष युवा श्रोत केन्द्र 
V YRC

कृपया ईमेल गर्नु होला: services@ncce1.org  अधिक जानकारीको लागि

mailto:jtoman@ncce1.org

