Budowanie nowego życia w Ontario
Przewodnik dla nowoprzybyłych

INFORMACJE NA TEMAT:
PRACA W SWOIM ZAWODZIE
Jako osoba nowoprzybyła w Ontario, możesz mieć wiele pytań. Niniejszy przewodnik zapewni
ci bliższe informacje na następujące tematy:


Jakie przepisy dotyczące wykonywania zawodu obowiązują w Ontario



Jakie wymagania stawia się kandydatom do wielu zawodów



Jak wygląda ewaluacja wykształcenia



Jak pomogą mapy karier i pomostowe programy szkoleniowe (bridging training programs)



Jak Ontario pomaga nowoprzybyłym osiągać sukcesy.

Od czego zacząć
Większość grup zawodowych w Ontario rządzi się własnymi przepisami. Oznacza to, że te
zawody same ustalają własne normy i rejestrują członków swojej profesji. Niektóre grupy
zawodowe są regulowane z mocy prawa. Dwa przykłady takich ‘regulowanych zawodów’ to
lekarze i prawnicy. Inne zawody, zwane ‘nieregulowanymi’ lub ‘dobrowolnymi’ nie są regulowane
przepisami prawa, lecz mogą posiadać dobrowolne organizacje zawodowe.
Zawody regulowane
W Ontario, najczęściej stosowaną metodą regulowania zawodu są przepisy prawne. Prawo to
ustanawia organizację zawodową do rządzenia danym zawodem. Te organizacje zawodowe
mają często nazwę ‘kolegiów’ (‘colleges’). Na przykład College of Physicians and Surgeons of
Ontario rządzi zawodem lekarza. Organizacje zawodowe chronią ogół ludności poprzez:


Ustalanie norm praktyki zawodowej



Ustalanie wymogów stawianych kandydatom do zawodu



Ocenę kwalifikacji kandydatów do zawodu



Rejestrację członków grupy zawodowej posiadających odpowiednie kwalifikacje.



Stosowanie dyscypliny wobec członków, w tym prawa cofnięcia uprawnień zawodowych.

Regulowane zawody wymagają zwykle:


Kilku lat studiów na uniwersytecie lub w kolegium



Stażu pod kierownictwem licencjonowanego członka danej grupy zawodowej



Pomyślnego wyniku na egzaminie licencyjnym.
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Pomoc nowoprzybyłym w osiągnięciu sukcesu
Ministerstwo Statusu Obywatelskiego i Imigracji wprowadza w życie Ustawę o sprawiedliwym

dostępie do regulowanych zawodów (Fair Access to Regulated Professions Act) 2006, której
celem jest pomoc nowoprzybyłym w dostępie do regulowanych zawodów w Ontario. Na mocy
tej Ustawy stworzono Global Experience Ontario (GEO), nowe Centrum Dostępu dla Osób
Wykształconych Za Granicą. GEO zapewnia informacje, skierowania i inną istotną pomoc
osobom nowoprzybyłym rozpoczynającym pracę w regulowanych zawodach. Bliższe
informacje na temat GEO można znaleźć w sekcji ‘Working’ na stronie internetowej Ontario
Immigration, adres: www.ontarioimmigration.ca.

Dostęp do pracy w regulowanych zawodach
Każda organizacja regulacyjna ustala swoje własne wymagania dla kandydatów do pracy w
danym zawodzie. Wymagania te często obejmują:


Dowód tożsamości danej osoby



Zaświadczenie o zamieszkaniu w Kanadzie



Minimalne wymagania w zakresie wykształcenia



Opanowanie języka



Doświadczenie zawodowe lub stażowe



Uczciwość osobistą



Pomyślny wynik egzaminu



Uiszczenie opłaty rejestracyjnej

Używanie tytułów zawodowych
W niektórych zawodach nie wolno uprawiać zawodu ani używać jego tytułu zawodowego bez
zarejestrowania się w organizacji regulacyjnej. W innych zawodach nie ma restrykcji co do
tego, kto może je wykonywać, lecz tytułu zawodowego mogą używać tylko osoby
zarejestrowane przez organizację regulacyjną. Niektóre grupy zawodowe, takie jak zawód
inżyniera lub architekta, pozwalają na pracę osobom bez licencji pod warunkiem, że
odpowiedzialność za wykonywaną pracę ponosi licencjonowany przedstawiciel zawodu.
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Dostęp do pracy w nieregulowanych zawodach
Niektóre zawody nie są regulowane prawem, lecz mogą posiadać dobrowolne organizacje
zawodowe. Wiele z tych organizacji oferuje kursy na certyfikat i rejestrację. Rejestracja jest
często ceniona w grupie zawodowej oraz istotna dla znalezienia pracy w danej branży.
Ewaluacja posiadanego wykształcenia
Każdy zawód ma swoje własne wymagania w zakresie wykształcenia. Jest wiele różnych
organizacji, które mogą dokonać oceny twojego wykształcenia, aby ustalić, czy odpowiada ono
ontaryjskim normom. Wiele zagranicznych dokumentów szkolnych ocenia w Ontario World
Education Services Canada (WES). Adres strony internetowej WES: www.wes.org/ca/. Jednak
każda organizacja regulacyjna decyduje, jak oceniać kwalifikacje kandydatów. Należy najpierw
dowiedzieć się w organizacji regulacyjnej, które serwisy ewaluacyjne honoruje.
Korzystanie z map karier
Mapy karier zostały opracowane przez Ministerstwo Statusu Obywatelskiego i Imigracji
wspólnie z organizacjami regulacyjnymi, aby zapewnić przejrzyste informacje na temat
dostępu do wielu różnych zawodów. Mapy karier pomagają zrozumieć:


Kwalifikacje wymagane do pracy w danym zawodzie



Egzaminy, które mogą być wymagane



Koszt egzaminu i rejestracji



Możliwości pracy istniejące w danym zawodzie

Mapy karier znajdziesz w dziale ‘Work in Your Profession’ na stronie internetowej Ontario
Immigration, adres: www.OntarioImmigration.ca.
Jak może pomóc szkolenie pomostowe (bridge training)
Wielu nowoprzybyłych do Ontario posiada wysokie kwalifikacje zawodowe oraz wyszkolenie
lub wykształcenie pomaturalne. Rząd opracował pomostowe programy szkolenia w celu
pomocy tym osobom w uzyskaniu szybszego dostępu do ponad 100 rzemiosł i zawodów.
Pomostowe programy szkolenia mogą ci pomóc:


Ocenić własne umiejętności



Rozszerzyć swoje umiejętności i wyszkolenie



Uzyskać doświadczenie zawodowe w Ontario



Rozpocząć pracę w swoim zawodzie bez uczenia się na nowo treści już wyuczonych.
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Programy te pomogły zidentyfikować i usunąć wiele barier dla nowoprzybyłych oraz uzyskać
szybszy dostęp do wielu rzemiosł i zawodów. Są one na ogół płatne.
Bliższe informacje na temat pomostowych programów szkoleniowych można uzyskać
odwiedzając sekcję ‘Work in Your Profession’ na stronie internetowej Ontario Immigration,
adres: www.OntarioImmigration.ca.

Bliższe informacje
Interesuje cię konkretny zawód? Poniżej znajduje się lista organizacji regulacyjnych dla wielu
zawodów w Ontario. Więcej informacji na temat życia, pracy i nauki w Ontario znajdziesz na
stronie internetowej Ontario Immigration, adres: www.OntarioImmigration.ca.

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

Audiolog i patolog mowy
College of Audiologists and Speech-Language Pathologists of Ontario
Tel: 416/975-5347 Bezpłatny (w Ontario) 1-800-993-9459
Email: caslpo@caslpo.com
http://www.caslpo.com

Licencjonowany księgowy ogólny
Certified General Accountants Association of Ontario
Tel: 416/322-6520
Email: info@cga-ontario.org
http://www.cga-ontario.org

Licencjonowany księgowy zarządzania
The Society of Management Accountants of Ontario
Tel: 416/977-7741
Email: info@CMA-Ontario.org
http://www.cma-ontario.org
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Biegły księgowy
The Institute of Chartered Accountants of Ontario
Tel: 416/962-1841 Bezpłatny (w Kanadzie i w U.S.A.) 1-800-387-0735
Email: custserv@icao.on.ca
http://www.icao.on.ca

Specjalista pielęgnacji stóp
College of Chiropodists of Ontario
Tel: 416/542-1333 Bezpłatny (w Ontario) 1-877-232-7653
Email: info@cocoo.on.ca
http://www.cocoo.on.ca

Chiropraktyk (kręgarz)
College of Chiropractors of Ontario
Tel: 416/922-6355
Email: cco.info@cco.on.ca
http://www.cco.on.ca

Specjalista higieny jamy ustnej
College of Dental Hygienists of Ontario
Tel: 416/961-6234 Bezpłatny (w Ontario) 1-800-268-2346
Email: deputyregistrar@cdho.org
http://www.cdho.org

Technik dentystyczny
College of Dental Technologists of Ontario
Tel: 416/438-5003 Bezpłatny: 1-877-391-2386
Email: info@cdto.ca
http://www.cdto.ca

Dentysta
Royal College of Dental Surgeons of Ontario
Tel: 416/961-6555 Bezpłatny: 1-800-565-4591
Email: info@rcdso.org
http://www.rcdso.org
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Protetyk dentystyczny
College of Denturists of Ontario
Tel: 416/925-6331 Bezpłatny: 1-888-236-4326
Email: info@denturists-cdo.com
http://www.denturists-cdo.com

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

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

Technik lub technolog inżynierii
Ontario Association of Certified Engineering Technicians & Technologists (OACETT)
Tel: 416/621-9621
Email: info@oacett.org
http://www.oacett.org

Leśniczy
Ontario Professional Foresters Association
Tel: (705) 436-2226
Email: opfa@opfa.com
Strona internetowa: http://www.opfa.on.ca

Kierownik zakładu pogrzebowego
Board of Funeral Services
Tel: 416/979-5450
Bezpłatny w Ontario: 1-800-387-4458
Email: info@funeralboard.com
http://www.funeralboard.com
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Specjalista nauk geologicznych
Association of Professional Geoscientists of Ontario
Tel: 416-203-2746
Email: info@apgo.net
http://www.apgo.net

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

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

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

Specjalista terapii masażem
College of Massage Therapists of Ontario
Tel: 416/489-2626 Bezpłatny: 1-800-465-1933
Email: cmto@cmto.com
http://www.cmto.com

Technik laborant medyczny
College of Medical Laboratory Technologists of Ontario
Tel: 416/861-9605 Bezpłatny 1-800-323-9672
Email: mail@cmlto.com
http://www.cmlto.com

Technik medyczny radiacji
College of Medical Radiation Technologists of Ontario
Tel: 416/975-4353 Bezpłatny (w Ontario) 1-800-563-5847
Email: info@cmrto.org
http://www.cmrto.org
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Położna
College of Midwives of Ontario
Tel: (416) 327-0874
Email: admin@cmo.on.ca
http://www.cmo.on.ca

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

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

Specjalista terapii zajęciowej
College of Occupational Therapists of Ontario
Tel: 416/214-1177 Bezpłatny w Ameryce Północnej: 1-800-890-6570
Email: info@coto.org
http://www.coto.org

Optyk
College of Opticians of Ontario
Tel: 416/368-3616 Bezpłatny w Ontario: 1-800-990-9793
Email: info@coptont.org
http://www.coptont.org

Specjalista optometrii
College of Optometrists of Ontario
Tel: 416/962-4071 Bezpłatny (w Ontario) 1-888-825-2554
Email: registration@collegeoptom.on.ca
http://www.collegeoptom.on.ca
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Fizjoterapeuta
College of Physiotherapists of Ontario
Tel: 416/591-3828 Bezpłatny w Kanadzie/USA 1-800-583-5885
Email: info@collegept.org
http://www.collegept.org

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

Lekarz lub chirurg
College of Physicians and Surgeons of Ontario
Tel: (416) 967-2603 Bezpłatny 1-800-268-7096
Email: feedback@cpso.on.ca
http://www.cpso.on.ca

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

Agent handlu nieruchomościami
Real Estate Council of Ontario
Tel: (416) 207-4800 Bezpłatny 1-800-245-6910
Email: registration@reco.on.ca
http://www.reco.on.ca

Terapeuta dróg oddechowych
College of Respiratory Therapists of Ontario
Tel: 416/591-7800 Bezpłatny: 1-800-261-0528
Email: crto@crto.on.ca
http://www.crto.on.ca
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Pracownik socjalny
Ontario College of Social Workers & Social Service Workers
Tel: (416) 972-9882 Bezpłatny: 1-877-828-9380
Email: info@ocswssw.org
http://www.ocswssw.org

Nauczyciel
Ontario College of Teachers
Tel: 416/961-8800
Bezpłatny: 1 888 534-2222
Email: info@oct.ca
http://www.oct.ca

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