
विशिविद्यालय भन्या पहिले
westernsydney.edu.au/starting
विश्वविद्यालयमया कसरी सफल हुने बयारे तपयाईले जयानननुपनने सबै कनु रया 
उपलब्ध छ ।

िेस्र्टन विडननी विशिविद्यालयमया िुरु ग्दै
अविमनुखीकरण सत्रहरूमया तपयाईको पयाठ्यक्रमको बयारेमया ्धरैे जयानन 
र सँगै पढ्ने विद्यार्थीहरु र शवैषिक कम्मचयारीहरूलयाई िट्ेने अिसर 
पयाइनछ । 
westernsydney.edu.au/orientation

मे्टि् MATES
यवि तपयाई पवहलो िर्मको विद्यार्थी हुननुहुनछ िने MATES ले 
तपयाईलयाई अरु नययँा विद्यार्थीहरु र सललयाहकयारहरू जनुन पवछललो 
िर्महरुमया अधययन गरररहकेया छन ्उनीहरुसँग जोड्ने अिसर 
प्रियान गि्मछ । यस कयाय्मक्रमले तपयाईको सयार्ीहरूसँग िट्ेन, 
अनय विद्यार्थीहरूसँग सञजयाल बनयाउन र विश्वविद्यालयको जीिन 
कयालमया ज्यान र सीपहरु प्रयाप्त गन्म मद्दत गि्मछ ।
westernsydney.edu.au/mates

किैिँग कुरया गन्न
के प्रश्न छ? जयानकयारी, सललयाह, फयारमहरु र अनय सेियाहरुको सनिि्मको 
लयावग तपयाईको समपक्म को पवहलो विनिनु केनद्ीय विद्यार्थी हो ।

ियामनीलयाई किरनी िमपक्न  गनने:
फोन: १३०० ६६८ ३७०
ईमले: studentcentral@westernsydney.edu.au
अव्धक जयानकयारीको लयावग हयाम्ो िेबपषृ्ठमया जयाननुहोस:्
westernsydney.edu.au/studentcentral

परयामर्न िेियािरू
परयामश्म सेियाले आमने-सयामने, फोन, र अनलयाइन परयामश्म सवहत 
वयवतिहरूको लयावग गोपय परयामश्म सेियाहरु प्रियान गि्मछ ।

भेटने िमयको लयावग:
फोन: १३०० ६६८ ३७०
ईमले: counselling@westernsydney.edu.au
अव्धक जयानकयारी र संसया्धनहरूको लयावग जयाननुहोस:्
westernsydney.edu.au/counselling

कलययाणकयारनी िेियािरू
विद्यार्थी कलययाण सेियाले एक गोपनीय सेिया प्रियान गि्मछ; हयामी 
तपयाईलयाई वनमन कनु रयाहरुमया मद्दत गन्म सकिछौं:
≥ समर््मन र िकयालत – विश्वविद्यालय प्रणयालीहरूको खोजी गन्म 

तपयाईलयाई मद्दत गरेर र यवि तपयाई (शैवषिक िया वयवतिगत) 
कवठनयाइहरूको अननुिि गिदै हुननुहुनछ िने सहयायतया प्रियान गरेर । 

≥ आवर््मक सहयोग – यो सेियामया तपयाईलयाई वशषिया समबन्धी 
लयागत र मलू जीिन खच्मको सहयोगको लयावग आवर््मक 
सहयोगको शृखंलया प्रियान गि्मछ, जसमया बययाज वबनया त्रणृ, 
अननुियान, पयाठ्यपनुसतक ियाउचर र आपतकयालीन खयाद्यानन 
सहयोग समयािेश छ ।

िट्ेने समयहरू वक त आमने-सयामने िया फोनमया उपलब्ध छ ।

भेटने िमयको लयावग:
फोन: १३०० ६६८ ३७०
ईमले: welfareservices@westernsydney.edu.au 
अव्धक जयानकयारीको लयावग कृपयया जयाननुहोस:् 
westernsydney.edu.au/welfare

अरक्ततया िेियािरू
अशतितया सेिया अशति र िीर्मकयालीन सियास्थय वसर्वत िएको 
िविषय र ित्ममयान विद्यार्थीहरूलयाई उनीहरूको विश्वविद्यालयको 
अिव्धमया पणू्म सहियावग बनयाई रयाखन र पणू्म शवैषिक षिमतयामया 
पनुगनको लयावग सहयोग र समर््मन गि्मछ । यसमया सया्धयारणतयया 
शवैषिक एकीकरण योजनया (AIP) को विकयास समयािेश छ जसले 
उवचत वशषिया समयायोजनहरूको रूपरेखया तययार गि्मछ ।

िट्ेने समयहरू वक त आमने-सयामने िया फोनमया उपलब्ध छ ।

भेटने िमयको लयावग:
फोन: १३०० ६६८ ३७०
ईमले: disability@westernsydney.edu.au
अव्धक जयानकयारीको लयावग कृपयया जयाननुहोस:्
westernsydney.edu.au/disability

चैपलैनिनी 
िेस्टन वसड्नी विश्वविद्यालयमया चपैलैनसी सेियाको उपवसर्वतले तयस 
महनिपणू्म िवूमकयाको सिीकयारोवति गि्मछ जसले ्धरैे विद्यार्थीहरूको 
जीिन र उनीहरूको शवैषिक र कययाररयर को आकयंाषियाहरूमया ्धम्म र 
आधययावतमकतयालयाई वनियाउँछ । चपैलैनसीले विश्वविद्यालयमया सबै 
कम्मचयारीहरु र विद्यार्थीहरूको एक सयार् हरेचयाहको उपवसर्वत प्रियान 
गि्मछ; आधययावतमक जयँाचलयाई समर््मन गि्मछ, एकको आफनै विश्वयासको 
बयारेमया सपष्टतयालयाई प्रोतसयावहत गि्मछ र अरुको विश्वयासहरुको बयारे 
वजज्यासया, आवत्थय प्रियान र समनुियाय वसज्मनया गि्मछ ।
westernsydney.edu.au/chaplaincy

कयाय्नगोष्नी र स्ोतिरू
विश्वविद्यालयले तपयाईलयाई समय वयिसर्यापन िवेख अधययनको 
लयावग तययार हुन समम कयाय्मगोष्ठीहरूको शृखंलया प्रियान गि्मछ । 
तयसको लयावग जयाननुहोस:् 
westernsydney.edu.au/workshops

हयामी तपयाईलयाई सीपहरू विकयास गन्म सहयोगको लयावग अनलयाइन 
मोड्यनुलहरू पवन प्रियान गि्मछौं जसले तपयाईको अधययन र जीिनमया 
मद्दत गि्मछ!
westernsydney.edu.au/skillsforsuccess

रैवषिक र ज्यानको िमर्नन

वपएिि (PASS)
वपयर सहयोगी अधययन सत्रहरु (PASS) एक विद्यार्थी केवनद्त 
वशषिण कयाय्मक्रम हो जसले आमने सयामने िया अनलयाइन मयाफ्म त 
प्रियान गि्मछ । PASS मया तपयाईले इकयाईको सयामग्ी बनुझन र शवैषिक 
प्रिश्मनलयाई रयाम्ो बनयाउन अधययन रणनीवतहरू विकयास गन्मको लयावग 
आफनो इकयाइको अनय विद्यार्थीहरूसँग वमलेर कयाम गि्मछ । 
westernsydney.edu.au/pass

अधययनमया समया्ट्न िल्यािकयारिरू
तपयाईको शवैषिक लेखन र अधययन सीपहरुमया मद्दत गन्म सबै 
कययामपस पनुसतकयालयहरु र अनलयाइन मयाफ्म त उपलब्ध छ । 
westernsydney.edu.au/studysmart

स्ुटहियोवि्टनी (Studiosity)
ले चयाहमेया शैवषिक सयाषिरतया सीपहरु र मनुखय विरय सहयोग,  
एक ‘लेखने प्रवतवक्रयया’ सेिया र एक-एकलै वयवतिगत रुपमया  
अधययन सहयोग प्रियान गि्मछ । 
www.studiosity.com

गवणत वरषिया िियायतया केनद्र (MESH)
ले तपयाईलयाई गवणत, त्थययंाक र संखययाको सयार् सहयोग पनु्मययाउँछ । 
प्रयायः कययामपस पनुसतकयालयहरूमया, कयाय्मगोष्ठीहरूमया, एक अनलयाइन 
उत्तर सेिया “मलेै बनुविन” र अनलयाइन संशो्धन सयाइटहरूमया 
आमने-सयामने सेियाहरु समयािेश छ ।
westernsydney.edu.au/mesh_events

िमयािेर िुनुिोि् र रमयाइलो गनु्निोि्
विद्यारथी प्रवतवनविति र ििभयावगतया
यवि तपयाई विश्वविद्यालयमया आफनया सयार्ीहरूको लयावग आियाज 
बनन चयाहननुहुनछ िने विद्यार्थी प्रवतवनव्ध परररिमया सहियावग हुननुहोस:् 
orgsync.com/81000
िया
वकन सहियावग नहुने िया तपयाईको आफनै कलब िया समयाज बनयाउने: 
orgsync.com/80999

कययामपसमया सँ्ध ैकेवह न केवह िइरहकेो हुनछ जसतै 
वनःशनुलक वबहयानको नयासतयाहरू! के के छ िनेर हनेनु्महोस:् 
westernsydney.edu.au/campuslife/
campus_life

नतेतृि िलंग्नतया आकयंाषिया विकयाि – एलइएहि (LEAD)
एक SSAF कोर द्यारया संचयावलत नेततृि कयाय्मक्रम हो जसले 
तपयाईलयाई विश्वयास, संचयार र नेततृि सीपहरु विकयास गन्म मद्दत 
गि्मछ । यस लवचलो कयाय्मक्रममया अनतरवक्रययातमक कयाय्मगोष्ठीहरु, 
सममलेनमया उपवसर्वत र अरु ्धरैे वचज समयािेश छ । तपयाई पवछ 
आफनै कमपनी खोलन चयाहयाननुहुनछ, ियातया्ममया समर््मक बननको लयावग 
िया तयस समनुियायलयाई वफतया्म विननुमया तपयाईले LEAD को सयार् 
मनुखय नेततृि सीपहरु विकयास गन्म सकननुहुनछ । 
westernsydney.edu.au/lead

अनय िेियािरू
बयाल हरेचयाह केनद्हरू: 
westernsydney.edu.au/childcare 

कययामपसमया वजमहरु:
gym.westernsydney.edu.au

विद्यारथीिरूको लयावग िुविियाजनक िेियािरूमया 
रप जयानकयारनीको लयावग 
westernsydney.edu.au/servicesandfacilities
फोन: १३०० ८९७ ६६९
ईमले: study@westernsydney.edu.au
िया
केनद्ीय विद्यार्थी जयानकयारी लयाइनमया समपक्म  गननु्महोस ् 
१३०० ६६८ ३७०
ईमले: studentcentral@westernsydney.edu.au 

विद्यारथीिरुको िेिया र िियायतयाको लयावग तपयाईको मयाग्न्वर्नकया
वेस्र्टन सिड्नी सवश्वसवद्यालयद्यारया तल प्रसततुत गररएको िबै िेवयाहरू निःशलु्क छि!्
प्रयायः सोव्धने प्रश्नहरूको उत्तर खोजन िया िेस्टनमया उपलब्ध सेियाहरु र सहयोगको शृखंलयाको खोजी गन्मको लयावग र केवह सरल मद्दत प्रयाप्त गन्म जयाननुहोस ्। 
help.westernsydney.edu.au
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