
स्वयंसेवा
बहुसांस्कृ तिक सहकर्मी सञ्ाल (Multicultural Peer Network)

िपाईलंाई नयाँ र्ान्े भेट्न र आफननो प्रतिभा पत्ा लगाउन स्वयंसेवाले मद्दत गर्न 
सक्छ। यो घरबाट बाहिर हरस्करे र आफरो समुदायमा संलग्न हुरे एक राम्ो तररका िो। 
स्वयंसेवाले तपाईंलाई आफरो समुदायमा जोहिर र यसलाई राम्ो ठाउँ बराउर लगाउँद्छ। स्वयमे्वी काम बेतलबी 
हुन्छर्।

 सार्ातिक सर्ावेशीकरण 

> तपाईंको स्ारीय समुदायको हिस्ा हुरु 

> रयाँ सा्ी बराउरे

> समार हवचारधारा भएका व्यक्तििरूको समूिसँग 
सम्बक्धित हुरे 

> तपाईंको स्ारीय समुदायमा अरूलाई मद्दत गरने 

> रयाँ कौशलको खोज र हरमा्नण

> फरक (प्रभाव) पारने चािरा।

 तकन स्वयंसेवक हुने? 

स्वयंसेवाले तपाईंको आत्मतवश्ास बढाउर र समग्रमा 
खुशी हुर मद्दत गर्न सक्छ। यसले तपाईंलाई गव्न र 
पहिचारको भावरा पहर हदर सक्छ। स्वयंसेवकको रूपमा 
आफरो समय हदएर तपाईंले अरू र समुदायको लाहग राम्ो 
गददै  हुरुहुन्छ।

> नयाँ सीप हसकु्िोस् 

> मित्त्वपूण्न काय्य अनुभव र केहि योग्यता पहर िाहसल 
गरु्निोस् 

> चुनौिी स्वीकारु्निोस् 

> भरनोसा र आत्मतवश्ास हरमा्नण गरु्निोस्

> संचार कौशल हवकास गरु्निोस्

> एउटा सरू्हकनो हिस्ा बनु्िोस्।



 क्ाररयर (पेशागि) अनुभव र र्ाग्यहरू 

कार्कनो अनुभव प्राप्त गनने र दीघ्नकालीर प्रहतबद्धता रगरी रयाँ क्ाररयर 
प्रयास गर्न से्वक्छिक सेवा एक राम्ो तररका िो। 

 र् कहाँ स्वयं सेवा गन्य सक्ु? 

> तपाईंको सम ््नक समूिका माहरसिरूलाई सोध्रिोस्

> स्वयंसेवा अष्ट् ेहलया (Volunteering Australia):  
https://www.volunteeringaustralia.org/

> आफरो स्ारीय काउक्सिलको वेबसाइट वा स्ारीय पुस्तकालय जाँच गरु्निोस्

> आफरो स्ारीय चच्न, धाहम्नक संस्ा वा हवद्ालयिरूमा जाँच गरु्निोस्

स्वयंसेवाले िपाईलंाई 
आफननो सीपहरू 
तवकास गन्य र िलबी 
रनोिगार प्राप्त गन्य 
र्द्दि गन्य सक्।

तपाईंको रूहचिरू 
अने्षण गनु्यहनोस्

हवहभन् संस्ककृ हत  
र पकृष्ठभूहमका  
रयाँ मान्ेछिरू 
भेट्नुहनोस्

वास्तहवक 
व्याविाररक कामको 
अनुभव तलनुहनोस्

अरूद्ारा पे्रररि गनु्यहनोस् 
र अरूिरूलाई आफूबाट  
पे्रररत गराउरुिोस्

रयाँ चीजिरू 
कनोतशस गनु्यहनोस्

आफरो सामाहजक र  
संचार कौशलको 
तवकास गनु्यस्

www.ssi.org.au/services/disability-services/multicultural-peer-network

बहुसांस्ककृ हतक सिकममी सिायता सञ्ाल (MPN) अन्तरा्नहष्ट् य बसोबास सेवा 
(Settlement Services International (SSI)) को एउटा पिल िो। पररयोजरालाई 
अष्ट् ेहलया सरकारको सामाहजक सेवा हवभाग (Department of Social Services) 
द्ारा आह ््नक सिायता उपलब्ध ्छ।  


