
 

कोिवड १९ - �ा� सेवा स�ाहकार ब�ुहोस् 

�ावसाियक प्रिश�णका लािग आकाशा एकेडेमी नेपाल 

 

तपाईकंो समुदायलाई महामारीको बखत सुरि�त रहन समथ�न गनु�होस् र “नयाँ 
सामा�” लाई अनुकूल गनु�होस्। 

 

काय�क्रमको अवलोकन  
 
कोरोना महामारीले हाम्रो जीवन प�रवत�न गरेको छ। तपाईंको समुदायमा अ�लाई सहयोग 
पुऱ् याउन, आकाशा एकेडमीले कोिवड १९ मा के��त �ा� सेवा स�ाहकारको �पमा 
िवशेष “ट� ेनरह�को प्रिश�ण” काय�क्रम प्र�ाव गद�छ। कोरोना रोग को प्रकृित को बारे मा 
मह�पूण� त�ह� िस�ुहोस् र ब�ाब�� पिछ को समयमा एक सुरि�त र �स्थ जीवन शैली 
कसरी बनाउने अ�लाई िसकाउनुहोस्। 
 

पा�क्रम से�े�र २०२० मा सु�ाखनमा हाम्रो नविनिम�त प्रिश�ण के�मा सु� �नेछ: 
• ४० घ�ा ट� ेनरको प्रिश�ण (टीओटी) कोरोना पांडेिमक स���त आधारभूत 

िचिक�ा र �ा� प्रबध�नमा। 
• यस प्रिश�ण सु�खान वाड� र �ा� पो� �ारा समिथ�त छ । 
• समुदायको समथ�न गन� प्रिश�ण काय�क्रम पूण� �पमा प्रायोिजत: कुनै सहभािगता 

शु�ह� छैन! 
• अ�मा प्रमाणीकरण प्रदान ग�रनेछ। एक ब�मू�, स्थायी यो�ता प्रा� गनु�होस् 

जसले तपाईंको कोिवड १९ संकटको समयमा �ा� स��ी रोजगार प्रा� गन� 
मौका बढाउँदछ (उदाहरणका लािग स�क�  ट� े िसंग  िभत्र)। 

• सामािजक दूरी र ���गत सुर�ा सुिनि�त गन� प्रिश�ण साना समूहमा (अिधकतम 
१० ���) आयोजना ग�रनेछ। 

• काय�क्रम पूरा भएपिछ, सहभागीह�ले �सपिछ आफ्नो समुदायमा रोजगारीको 
अवसरको �पमा प्रिश�ण िदन सक्छन्। 

 



 काय�क्रम को सामग्री 

• SARS-CoV-2 र COVID-19 मा िवशेष फोकसको साथ आधारभूत िचिक�ा िश�ा 
• शरीर रचना, शरीर िव�ान, रोगिव�ान, महामारी िव�ान, ��ता, मानिसक �ा� 

सिहत। 
• साव�जिनक �ा� स���त िवषयह� 

• �ा� पदो�ित र िश�ा, प्रिश�ण र सुिवधा, पोषण, वातावरण र सरसफाई, संकट 
�वस्थापन सिहत। 

• कोिवड -१९ स���त शीष�क 
• प्राय: सोिधने प्र�ह�, प्रयोग केसह�, र िम�ा बु�रह�। 

• �ावहा�रक अ�ास र �ेत्र अ�यन।  
• प्रिश�ण सामग्री WHO, UN, ECDC र अ� अ�रा�ि�� य संस्थाह�को आिधका�रक 

स्रोतह�मा आधा�रत छ 

 

 

अनुप्रयोग आव�कताह� 

• +२ गे्रजुएशन वा एसईई / एसएलसी वा बराबर। यिद प्रमाणपत्र अझै उपल� छैन भने, से�-
अप्/िप्रबोड� परी�ाको माक� िसट पया�� छ। 

• सु�खानमा क�ामा भाग िलन स�े �मता। 
• िचिक�ा िवषयह�मा �िच, िचिक�ा िवषयह�मा आधारभूत �ान सहयोगी छ। 
• प्रिश�ण र परामश�मा समुदायसँग अिधग्रिहत �ान र यो�ताह� साझेदारी गन� पे्ररणा। 

 

प्रवेशका लािग जानकारी 
 

• भना�ह� अब खु�ा छन्। हामीसँग सीिमत िसटह� छन्। 
• ईमेल माफ� त आवेदन: education@akasha-academy.org 
• थप प्र� र जानकारीको लािग स�क�  गनु�होस्, फोन: ९८१८०८७८९६ 

 
 

हामी तपाईको सुनुवाईको लािग प�ख�रहेका छौ!ं 
आकाशा एकेडमी नेपाल 

 
आकाशा एकेडमीको बारेमा: 
 
आकाशा एकेडमी मौिलक बौ� माग�मा फाउ�ेशनको साथ पुरानो, तर आधुिनक समग्र िचिक�ाको 
अ�ास र अ�ासको लािग एक संस्था हो। आकाशा एकेडमी तु�ु �◌ुङ्गदोर �र�ोचेको दश�नबाट 
पे्र�रत छ र यसलाई अ�रा�ि�� य �पमा प्रिश�ण र उपचार प्रदान गन�का लािग िसज�ना ग�रएको छ भने 
आकाशा एकेडमीको मु�ालय काठमाडौ ंउप�कामा अव�स्थत छ। 
आकाशा एकेडमी गैरसरकारी संस्था नेपालमा दता� ग�रएको एक गैर-सरकारी, गैर-नाफामुखी संस्था 
हो। गैरसरकारी संस्थाको संवैधािनक ल� भनेको वातावरण संर�ण, �ा� प्रबध�न, िश�ा र मानव 
अिधकारको स�ानका मा�मबाट िदगो िवकासमा योगदान पुऱ् याउनु हो। आकाशा एकेडमी 
गैरसरकारी संस्थाले २०१२ मा यसको स्थापना भएदे�ख सफलतापूव�क प�रयोजनाह� स�ालन 
ग�ररहेको छ। 
 

 

 
 

Image Female Doctor: This cover has been designed using resources from Flaticon.com. 

mailto:education@akasha-academy.org

