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ਗਾਹਕ ਲਈ ਇੰ ਟਰਨਿਸ਼ਪ ਪ�ਗ
ੋ ਰਾਮ

ਇੰ ਟਰਨਿਸ਼ਪ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ

Customer Internship Program Internship Application

DVR ਗਾਹਕ ਲਈ ਇੰ ਟਰਨਿਸ਼ਪ ਪ�ੋਗਰਾਮ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਲੋ ਕ� ਨੂੰ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਆਪਣੇ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਖੇਤਰ� ਿਵੱ ਚ ਭੁਗਤਾਨਸ਼ੁਦਾ ਕੰ ਮ ਦਾ ਅਨੁਭਵ ਲੈ ਣ ਦੇ ਸਮਰੱ ਥ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ, ਿਜਸ ਸਮ�
ਉਹ ਲੋ ਕ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਲਈ ਆਪਣਾ ਿਵਅਕਤੀਗਤ ਪਲਾਨ (IPE) ਮੁਕੰਮਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।

ਜੇ ਤੁਸ� DVR ਗਾਹਕ ਲਈ ਇੰ ਟਰਨਿਸ਼ਪ ਪ�ੋਗਰਾਮ ਿਵੱ ਚ ਿਹੱ ਸਾ ਲੈ ਣਾ ਚਾਹੁੰ ਦੇ ਹੋ, ਤ� ਇਹ ਅਰਜ਼ੀ ਭਰੋ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਿਕੱ ਤਾਮੁਖੀ ਮੁੜ-ਵਸੇਬਾ ਸਲਾਹਕਾਰ (VRC) ਨਾਲ ਇਸ ਬਾਰੇ

ਿਵਚਾਰ-ਚਰਚਾ ਕਰੋ।

ਜੇ DVR ਗਾਹਕ ਲਈ ਇੰ ਟਰਨਿਸ਼ਪ ਪ�ੋਗਰਾਮ ਿਵੱ ਚ ਿਹੱ ਸਾ ਲੈ ਣ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੁਿਣਆ ਜ�ਦਾ ਹੈ, ਤ� ਇਹ ਅਰਜ਼ੀ ਸੰ ਭਵ ਸਮੂਹਕ ਰੋਜ਼ਗਾਰਦਾਿਤਆਂ ਨਾਲ ਸ�ਝੀ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ।
ਗਾਹਕ ਦਾ ਨ�

ਤੁਹਾਡੀ VR ਟੀਮ ਦਾ ਨ�

ਤੁਹਾਡੇ DVR ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦਾ ਟੀਚਾ

ਤੁਸ� ਇੰ ਟਰਨਿਸ਼ਪ ਿਕ� ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰ ਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਤੁਸ� ਅਨੁਭਵ ਤ� ਕੀ ਹਾਿਸਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰ ਦੇ ਹੋ?

ਇੰ ਟਰਨਿਸ਼ਪ ਲਈ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਿਕਹੜੇ ਖੇਤਰ ਿਵੱ ਚ ਤੁਹਾਡੀ ਿਦਲਚਸਪੀ ਹੈ?
ਅਕਾ�ਿਟੰ ਗ, ਆੱਡੀਿਟੰ ਗ, ਬੁੱ ਕ ਕੀਿਪੰ ਗ

ਿਸਹਤ-ਸੰ ਭਾਲ ਪੇਸ਼ੇਵਰ

ਆਰਟਸ, ਿਡਜ਼ਾਈਨ

ਮਿਹਮਾਨਿਨਵਾਜ਼ੀ

ਪ�ਸ਼ਾਸਨੀ, ਦਫ਼ਤਰੀ ਸਹਾਇਤਾ

ਿਸਹਤ-ਸੰ ਭਾਲ ਸਹਾਇਤਾ

ਿਬਲਿਡੰ ਗ ਦੀ ਸ�ਭ-ਸੰ ਭਾਲ, ਐਸਟੇਟ, ਪਾਰਕ ਜ� ਐਥਲੇ ਿਟਕ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਦੀ ਸ�ਭ-ਸੰ ਭਾਲ
ਕਾਰੋਬਾਰ, ਫ਼ਾਇਨ�ਸ਼ੀਅਲ

ਕਾਨੂੰਨੀ, ਮੁੰ ਸ਼ੀ

ਪ�ਬੰਧਕੀ ਕਮੇਟੀ

ਕੰ ਿਪਉਟਰ, ਸਾੱਫ਼ਟਵੇਅਰ, ਸੂਚਨਾ ਤਕਨਾਲੌ ਜੀ

ਿਨਜੀ ਸੰ ਭਾਲ

ਿਸਿਖਆ, ਿਸਖਲਾਈ

ਿਵਕਰੀ, ਪਰਚੂਨ

ਉਸਾਰੀ, ਰੀਮਾੱਡਿਲੰਗ

ਉਤਪਾਦਨ, ਮੈਿਨਉਫ਼ੈਕਚਿਰੰ ਗ

ਖੇਤੀਬਾੜੀ, ਜੰ ਗਲਾਤ ਦਾ ਪ�ਬੰਧ ਕਰਨਾ

ਸਮਾਜਕ ਸੇਵਾਵ�

ਭੋਜਨ ਬਣਾਉਣਾ, ਪਰੋਸਣਾ,

ਟ��ਸਪੋਰਟੇਸ਼ਨ

ਹੋਰ:

ਕੀ ਤੁਸ� ਵਰਚੁਅਲ ਇੰ ਟਰਨਿਸ਼ਪ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰ ਦੇ ਹੋ?

ਹ�

ਨਹ�

ਤੁਸ� ਇੰ ਟਰਨਿਸ਼ਪ ਦਾ ਿਕਸ ਿਕਸਮ ਦਾ ਕੰ ਮ ਸਬੰ ਧੀ ਪ�ੋਗਰਾਮ ਚਾਹੁੰ ਦੇ ਹੋ?
ਤੁਸ� ਿਕੰ ਨ� ਘੰ ਟੇ/ਿਦਨ ਕੰ ਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰ ਦੇ ਹੋ?
ਿਕੰ ਨ� ਿਦਨ/ਹਫ਼ਤਾ?
ਤੁਸ� ਰੋਜ਼ ਿਕਸ ਸਮ� ਕੰ ਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰ ਦੇ ਹੋ?
ਤੁਸ� ਰੋਜ਼ ਿਕਸ ਸਮ� ਕੰ ਮ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰ ਦੇ ਹੋ?
ਤੁਸ� ਫ਼ੀ ਘੰ ਟਾ ਿਕੰ ਨੀ ਉਜਰਤ ਚਾਹੁੰ ਦੇ ਹੋ? $

/

ਘੰ ਟਾ

ਤੁਸ� ਿਕਹੜੇ ਭੂਗੌਿਲਕ ਖੇਤਰ ਿਵੱ ਚ ਕੰ ਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰ ਦੇ ਹੋ?

ਕੀ ਤੁਸ� ਿਕਸੇ ਵੱ ਡੀਆਂ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਈ ਹੈ, ਿਜਸ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਡੀ ਇੰ ਟਰਨਿਸ਼ਪ ਦੇ ਕੰ ਮ ਦੇ ਪ�ੋਗਰਾਮ ਿਵੱ ਚ ਿਵਘਨ ਪਏਗਾ?

ਹ�

ਜੇ ਹ�, ਤ� ਿਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਦੱ ਸੋ:
ਤੁਹ ਾਡੀ ਪੜ�ਾਈ ਅਤੇ ਕੰ ਮ ਦਾ ਅਨੁਭ ਵ
ਪੜ�ਾਈ: ਿਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਲ� ਮੁਕੰਮਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਪੜ�ਾਈ ਦੇ ਸਭ ਤ� �ਚੇ ਪੱ ਧਰ 'ਤੇ ਸਹੀ ਦਾ ਿਨਸ਼ਾਨ ਲਾਓ।
ਹਾਈ ਸਕੂਲ

ਿਕੱ ਤਾਮੁਖੀ ਸਰਟੀਿਫ਼ਕੇਸ਼ਨ

ਕਾੱਿਲਜ ਜ� ਕੋਈ ਿਕੱ ਤਾਮੁਖੀ ਿਸਖਲਾਈ, ਕੋਈ ਿਡਗ�ੀ ਨਹ�

BA ਜ� BS ਿਡਗ�ੀ
AA ਿਡਗ�ੀ

ਕੰ ਮ ਦਾ ਅਨੁਭਵ: ਿਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਇਸ ਅਰਜ਼ੀ ਲਈ ਆਪਣੇ ਮੌਜੂਦਾ ਿਰਜ਼ਉਮੇ ਦੀ ਇੱ ਕ ਕਾੱਪੀ ਨੱਥੀ ਕਰੋ।
DVR INTERNSHIP APPLICATION
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MA ਜ� MS ਿਡਗ�ੀ

PHD

ਨਹ�

