Magkaroon ng Bagong Buhay sa Ontario
Isang patnubay para sa mga bagong dating

ALAMIN:

PAGTRATRABAHO SA IYONG PROPESYON
Bilang isang bagong dating sa Ontario, maaaring marami kang mga katanungan.
Mabibigyan ka ng patnubay na ito ng karagdagang impormasyon tungkol sa:


Kung ano ang mga regulasyon sa mga propesyon sa Ontario



Ano ang kinakailangan upang makapasok sa maraming propesyon



Paano aasesuhin ang iyong edukasyon



Paano makakatulong sa iyo ang mga programa sa career maps at bridging training



Paano tinutulungan ng Ontario ang mga bagong dating na magtagumpay.

Ang pagsisimula
Ang karamihan ng mga propesyon sa Ontario ay self-regulated. Ang ibig sabihin nito, ang
mga propesyon mismo ang nagtatakda ng kanilang mga sariling pamantayan at sila ang
nagrerehistro ng mga miyembro ng propesyon. Ang batas ang nagtatakda ng mga regulasyon
para sa ilang mga propesyon. Ang mga doktor at mga abogado ay dalawang halimbawa ng
‘regulated professions’ na ito. Ang ibang mga propesyon, na tinatawag ding ‘unregulated’ o
‘voluntary’ professions, ay hindi regulado ng batas, pero maaaring mayroong mga
boluntaryong propesyonal na komite.

Regulated professions
Sa Ontario, ang pinaka-karaniwang paraan ng pagtatakda ng regulasyon sa isang
propesyon ay sa pamamagitan ng lehislasyon. Ang lehislasyon na ito ay nagtatakda ng
isang propesyonal na komite upang pamahalaan ang propesyon. Ang mga propesyonal na
komite na ito ay karaniwang tinatawag na ‘colleges’. Halimbawa, ang College of Physicians
and Surgeons of Ontario ang namamahala sa medikal na propesyon. Prinoprotektahan ng
mga regulatory bodies ang publiko sa pamamagitan ng:


Pagtatakda ng mga pamantayan ng praktis



Pagtatatag ng mga pangangailangan upang makapasok sa propesyon



Pag-aaseso sa mga kwalipikasyon ng mga taong gustong pumasok sa propesyon



Pagrehistro ng mga kwalipikadong miyembro ng propesyon



Pagdidisplina sa mga miyembro, kabilang ang mga karapatang tanggalin ang
karapatang magpraktis ng propesyon.
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Karaniwang kinakailangan ng mga reguladong propesyon ang:


Ilang taon ng pag-aaral sa unibersidad o kolehiyo



Praktikal na karanasan sa ilalim ng superbisyon ng isang lisensyadong nagtratrabaho sa
propesyon



Ang matagumpay na panglisensiyang eksaminasyon.

Tinutulungang magtagumpay ang mga bagong dating
Itinatatag ng Ministry of Citizenship and Immigration ang Fair Access to Regulated
Professions Act 2006 [Pantay-Pantay na Karapatan sa Batas ng mga Reguladong
Propesyon], na idinisenyo upang tulungan ang mga bagong dating na pumasok sa mga
reguladong propesyon sa Ontario. Sa pamamagitan ng Batas, ang Global Experience
Ontario (GEO), nagawa ang isang bagong Access Centre for Internationally Trained
Individuals, [Sentro na Mapagkukunan ng Impormasyon ng mga Indibidwal na may Training
sa Ibang Bansa]. Ang GEO ay nagbibigay ng impormasyon, mga referral, at iba pang
mahalagang suporta sa mga bagong dating na pumapasok sa mga reguladong propesyon.
Para sa karagdagang impormasyon tungkol sa GEO, bisitahin ang ‘Working’ na seksyon ng
Ontario Immigration sa: www.ontarioimmigration.ca.

Ang pagpasok sa mga reguladong propesyon
Ang bawat regulatory body ay nagtatakda ng kanyang sariling kinakailangan upang
makapasok sa propesyon. Karaniwang kabilang sa mga kinakailangan ang:


Ebidensiya ng identidad ng tao



Ebidensiya ng paninirahan sa Canada



Mga minimum na kwalipikasyon sa edukasyon



Kakayahan sa wika



Propesyonal na karanasan o may superbisyon na karanasan



Mabuting pagkatao



Matagumpay na pagtatapos ng isang eksaminasyon



Pagbabayad ng isang registration fee
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Ang paggamit ng mga propesyonal na titulo
Sa ilang mga propesyon, labag sa batas o magpraktis ng propesyon, o gamitin ang titulo ng
propesyon, kapag hindi rehistrado sa isang regulatory body. Sa ibang mga propesyon,
walang mga restriksyon sa kung sino ang maaaring magpraktis ng propesyon, ngunit ang
propesyonal na titulo ay hindi maaaring gamitin maliban kung ang indibidwal ay rehistrado
sa regulatory body. Ang ilang mga propesyon, tulad ng engineering at architecture, ay
nagpapahintulot sa mga indibidwal na magtrabaho nang walang lisensiya, basta ang isang
lisensyadong practitioner ang mananagot para sa trabaho.

Ang pagpasok sa unregulated professions
Ang ilang mga propesyon ay hindi regulado ng batas, ngunit maaaring may mga
boluntaryong professional bodies. Marami sa professional bodies na ito ang nag-aalok ng
certification courses at rehistrasyon. Ang rehistrasyon ay kadalasang pinapahalagahan sa
loob ng propesyon, at mahalaga ang maghanap ng pagtratrabaho sa propesyon.

Ang pagpapa-aseso ng iyong edukasyon
Ang bawat propesyon ay may sariling mga kinakailangan sa edukasyon. May mga iba’tibang organisasyon na maaaring mag-aseso sa iyong pag-aaral at makakasigurado na
tinutupad nito ang mga pamantayan ng Ontario. Maraming mga kwalipikasyon sa
edukasyon sa ibang bansa ang inaaseso sa Ontario ng World Education Services Canada
(WES). Maaari mong bisitahin ang WES sa: www.wes.org/ca/. Gayunman,
pinagpapasiyahan ng bawat regulatory body kung paano tatasahan ang mga kwalipikasyon
ng mga aplikante. Mahalaga ang magtanong muna sa regulatory body upang malaman
kung aling mga serbisyo sa assessment ang kinikilala.

Ang paggamit ng career maps (mga mapa ng karera)
Ang career maps ay dinibelop ng Ministry of Citizenship and Immigration -- kapartner ng
regulatory bodies -- upang magbigay ng masusundang impormasyon tungkol sa pagpasok
sa iba’t-ibang mga okupasyon. Ang career maps ay makakatulong sa iyo na maunawaan:


Ang mga kwalipikasyon na kinakailangan upang pumasok sa propesyon



Mga eksaminasyon na maaaring kailanganin



Ang gastos para sa eksaminasyon at rehistrasyon



Ang mga oportunidad sa trabaho para sa propesyon
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Makikita mo ang career maps sa ‘Work in Your Profession’ [Trabaho sa Iyong Propesyon] na
pahina ng Ontario Immigration website sa: www.OntarioImmigration.ca.

Bridge training: paano ito makakatulong
Maraming mga bagong dating sa Ontario ang highly skilled at may training o edukasyon
pagkatapos ng high school. Ang mga programa ng bridge training ay dinibelop ng gobyerno
upang tulungan ang mga indibidwal na ito na kumilos nang mas mabilis papunta sa 100
trades at mga propesyon. Ang mga programa ng bridge training ay makakatulong sa iyo
na:


Asesuhin ang iyong skills



I-upgrade ang iyong skills at training



Makakakuha ng karanasan sa trabaho sa Ontario



Makapasok sa iyong propesyon nang hindi kinakailangang aralin muli ang napag-aralan
mo na

Ang mga programang ito ay nakatulong upang makilala at matanggal ang maraming mga
hadlang para sa mga bagong dating, at makapasok sa mga trade at mga propesyon nang
mas mabilis. Karaniwan ay sisingilin ka ng isang fee para sa mga programang ito.

Para sa karagdagang impormasyon tungkol sa bridge training programs, bisitahin ang ‘Work
in Your Profession’ [Magtrabaho sa Iyong Propesyon] na seksyon ng Ontario Immigration
website sa: www.OntarioImmigration.ca.

Karagdagang impormasyon
Mayroon ka bang gustong malaman tungkol sa isang ispesipikong propesyon? May listahan sa
ibaba ng regulatory bodies para sa iba’t-ibang propesyon sa Ontario. Makakakuha ka rin ng
karagdagang impormasyon tungkol sa paninirahan, pagtratrabaho at pag-aaral sa Ontario sa
pamamagitan ng pagbisita sa Ontario Immigration website sa: www.OntarioImmigration.ca.

Architect
Ontario Association of Architects
Tel: 416/565-2724
e-mail: oaamail@oaa.on.ca
http://www.oaa.on.ca

4

Audiologist and Speech Pathologist
College of Audiologists and Speech-Language Pathologists of Ontario
Tel: 416/975-5347 Libreng Matatawagan (sa Ontario) 1-800-993-9459
Email: caslpo@caslpo.com
http://www.caslpo.com

Certified General Accountant
Certified General Accountants Association of Ontario
Tel: 416/322-6520
Email: info@cga-ontario.org
http://www.cga-ontario.org
Certified Management Accountant
The Society of Management Accountants of Ontario
Tel: 416/977-7741
Email: info@CMA-Ontario.org
http://www.cma-ontario.org

Chartered Accountant
The Institute of Chartered Accountants of Ontario
Tel: 416/962-1841 Libreng Matatawagan (sa Canada at sa US) 1-800-387-0735
Email: custserv@icao.on.ca
http://www.icao.on.ca

Chiropodist
College of Chiropodists of Ontario
Tel: 416/542-1333 Libreng Matatawagan (sa Ontario) 1-877-232-7653
Email: info@cocoo.on.ca
http://www.cocoo.on.ca
Chiropractor
College of Chiropractors of Ontario
Tel: 416/922-6355
Email: cco.info@cco.on.ca
http://www.cco.on.ca
Dental Hygienist
College of Dental Hygienists of Ontario
Tel: 416/961-6234 Libreng Matatawagan (sa Ontario) 1-800-268-2346
Email: deputyregistrar@cdho.org
http://www.cdho.org
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Dental Technologist
College of Dental Technologists of Ontario
Tel: 416/438-5003 Libreng Matatawagan: 1-877-391-2386
Email: info@cdto.ca
http://www.cdto.ca

Dentist
Royal College of Dental Surgeons of Ontario
Tel: 416/961-6555 Libreng Matatawagan: 1-800-565-4591
Email: info@rcdso.org
http://www.rcdso.org

Denturist
College of Denturists of Ontario
Tel: 416/925-6331 Libreng Matatawagan: 1-888-236-4326
Email: info@denturists-cdo.com
http://www.denturists-cdo.com

Dietitian
College of Dietitians of Ontario
Tel: 416/598-1725 Libreng matatawagan 1-800-668-4990
Email: information@cdo.on.ca
http://www.cdo.on.ca

Engineer
Professional Engineers Ontario
Tel: 416/224-1100 Libreng Matatawagan (sa Ontario) 1-800-339-3716
Email: academics@peo.on.ca
http://www.peo.on.ca

Engineering Technician or Technologist
Ontario Association of Certified Engineering Technicians & Technologists (OACETT)
Tel: 416/621-9621
Email: info@oacett.org
http://www.oacett.org

Forester
Ontario Professional Foresters Association
Phone: (705) 436-2226
Email: opfa@opfa.com
Website: http://www.opfa.on.ca
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Funeral Director
Board of Funeral Services
Tel: 416/979-5450
Libreng Matatawagan sa Ontario: 1-800-387-4458
Email: info@funeralboard.com
http://www.funeralboard.com

Geoscientist
Association of Professional Geoscientists of Ontario
Tel: 416-203-2746
Email: info@apgo.net
http://www.apgo.net

Insurance Broker
Registered Insurance Brokers of Ontario
Tel: 416/365-1900 Libreng Matatawagan: 1-800-265-3097
Email: vivian@ribo.com
http://www.ribo.com

Land Surveyor
Association of Ontario Land Surveyors
Tel: 416/491-9020 Libreng matatawagan 1-800-268-0718
Email: admin@aols.org
http://www.aols.org

Lawyer
Law Society of Upper Canada
Tel: 416/947-3300 Libreng Matatawagan: 1-800-668-7380
Email: lawsociety@lsuc.on.ca
http://www.lsuc.on.ca

Massage Therapist
College of Massage Therapists of Ontario
Tel: 416/489-2626 Libreng Matatawagan: 1-800-465-1933
Email: cmto@cmto.com
http://www.cmto.com

Medical Laboratory Technologist
College of Medical Laboratory Technologists of Ontario
Tel: 416/861-9605 Libreng matatawagan 1-800-323-9672
Email: mail@cmlto.com
http://www.cmlto.com
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Medical Radiation Technologist
College of Medical Radiation Technologists of Ontario
Tel: 416/975-4353 Libreng Matatawagan (sa Ontario) 1-800-563-5847
Email: info@cmrto.org
http://www.cmrto.org

Midwife
College of Midwives of Ontario
Tel: (416) 327-0874
Email: admin@cmo.on.ca
http://www.cmo.on.ca

Naturopath
Board of Directors of Drugless Therapy-Naturopathy
Tel: (416) 866-8383
E-mail: office@bddth.on.ca
www.boardofnaturopathicmedicine.on.ca

Nurse
College of Nurses of Ontario
Tel: 416/928-0900 Libreng Matatawagan 1-800-387-5526
Email: cno@cnomail.org
http://www.cno.org

Occupational Therapist
College of Occupational Therapists of Ontario
Tel: 416/214-1177 Libreng Matatawagan sa North America: 1-800-890-6570
Email: info@coto.org
http://www.coto.org

Optician
College of Opticians of Ontario
Tel: 416/368-3616 Libreng Matatawagan sa Ontario: 1-800-990-9793
Email: info@coptont.org
http://www.coptont.org

Optometrist
College of Optometrists of Ontario
Tel: 416/962-4071 Libreng Matatawagan (sa Ontario) 1-888-825-2554
Email: registration@collegeoptom.on.ca
http://www.collegeoptom.on.ca
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Physiotherapist
College of Physiotherapists of Ontario
Tel: 416/591-3828 Libreng Matatawagan sa Canada/USA 1-800-583-5885
Email: info@collegept.org
http://www.collegept.org

Pharmacist
Council of the Ontario College of Pharmacists
Tel: 416-962-4861
Email: dcroteau@ocpharma.com
http://www.ocpinfo.com

Physician or Surgeon
College of Physicians and Surgeons of Ontario
Tel: (416) 967-2603 Libreng matatawagan 1-800-268-7096
Email: feedback@cpso.on.ca
http://www.cpso.on.ca

Psychologist
College of Psychologists of Ontario
Tel: (416) 961-8817 Libreng matatawagan 1-800-489-8388
Email: cpo@cpo.on.ca
http://www.cpo.on.ca

Real Estate Broker
Real Estate Council of Ontario
Tel: (416) 207-4800 Libreng matatawagan 1-800-245-6910
Email: registration@reco.on.ca
http://www.reco.on.ca

Respiratory Therapist
College of Respiratory Therapists of Ontario
Tel: 416/591-7800 Libreng Matatawagan: 1-800-261-0528
Email: crto@crto.on.ca
http://www.crto.on.ca

Social Worker
Ontario College of Social Workers & Social Service Workers
Tel: (416) 972-9882 Libreng Matatawagan: 1-877-828-9380
Email: info@ocswssw.org
http://www.ocswssw.org
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Teacher
Ontario College of Teachers
Tel: 416/961-8800
Libreng Matatawagan: 1 888 534-2222
Email: info@oct.ca
http://www.oct.ca

Veterinarian
College of Veterinarians of Ontario
Tel: 519/824-5600 Libreng matatawagan 1-800-424-2856
Email: inquiries@cvo.org
http://www.cvo.org
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