ਆਂਟਰ
ੇ ੀਓ ਿਵੱਚ ਨਵਾਂ ਜੀਵਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ
ਨਵ ਆਉਣ ਵਾਿਲਆਂ ਲਈ ਇੱਕ ਗਾਈਡ

ਹੇਠ ਿਦੱਤੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਨਾ:

ਆਪਣੇ ਪੇਸ਼ੇ ਿਵੱਚ ਕੰ ਮ ਕਰਨਾ
ਆਂਟੇਰੀਓ ਿਵੱਚ ਨਵ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕਈ ਪਰ੍ਸ਼ਨ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਗਾਈਡ ਹੇਠ ਦਰਜ ਿਵਿਸ਼ਆਂ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋਰ
ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਿਵੱਚ ਮਦਦ ਕਰੇਗੀ:


ਆਂਟੇਰੀਓ ਿਵੱਚ ਪੇਿਸ਼ਆਂ ਨੂੰ ਿਨਯਮਬੱਧ ਿਕਵ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ



ਬਹੁਤੇ ਪੇਿਸ਼ਆਂ ਿਵੱਚ ਦਾਖ਼ਲ ਹੋਣ ਦੀਆਂ ਕੀ ਸ਼ਰਤਾਂ ਹਨ



ਤੁਹਾਡੇ ਿਵੱਿਦਅਕ ਪਰ੍ਮਾਣ ਪੱਤਰਾਂ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਿਕਵ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ



ਿਕੱਤੇ ਦੀ ਿਵਉਂਤ ਅਤੇ ਖੱਪਾ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਿਸਖਲਾਈ (bridge training) ਦੇ ਪਰ੍ੋਗਰਾਮ ਿਕਵ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ



ਨਵ ਆਉਣ ਵਾਿਲਆਂ ਨੂੰ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਣ ਿਵੱਚ ਆਂਟਰ
ੇ ੀਓ ਿਕਵ ਮਦਦ ਕਰ ਿਰਹਾ ਹੈ

ਅਰੰ ਭ ਕਰਨਾ
ਆਂਟੇਰੀਓ ਿਵੱਚ ਬਹੁਤੇ ਪੇਸ਼ੇ ਸਵੈ-ਿਨਯਮਤ ਹਨ। ਿਜਸ ਦਾ ਭਾਵ ਹੈ ਿਕ ਪੇਸ਼ੇ ਵਾਲੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਆਪਣੇ ਿਨਯਮ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਆਪਣੇ
ਪੇਸ਼ੇ ਦੇ ਮਬਰਾਂ ਨੂੰ ਰਿਜਸਟਰ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਕੁੱਝ ਪੇਸ਼ੇ ਕਨੂੰਨ ਰਾਹ ਿਨਯਮਬੱਧ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਡਾਕਟਰ ਅਤੇ ਵਕੀਲ ਇੰ ਨਾਂ ‘ਿਨਯਮਬੱਧ
ਪੇਿਸ਼ਆਂ’ ਦੀਆਂ ਦੋ ਉਦਾਹਰਣਾਂ ਹਨ। ਦੂਜੇ ਪੇਸ਼ੇ ਿਜੰ ਨਾਂ ਨੂੰ ‘ਗ਼ੈਰ-ਿਨਯਮਬੱਧ’ ਜਾਂ ‘ਸਵੈਇੱਛਤ’ ਪੇਸ਼ੇ ਿਕਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ,ਕਨੂੰਨ ਰਾਹ
ਿਨਯਮਬੱਧ ਨਹ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਪਰ ਉਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਵੈਇੱਛਤ ਪੇਸ਼ਾਵਰ ਸੰ ਸਥਾਵਾਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।
ਿਨਯਮਬੱਧ ਪੇਸ਼ੇ

ਆਂਟੇਰੀਓ ਿਵੱਚ ਪੇਿਸ਼ਆਂ ਨੂੰ ਿਨਯਮਬੱਧ ਕਰਨ ਦਾ ਆਮ ਢੰ ਗ ਕਨੂੰਨ ਸਾਜ਼ੀ ਰਾਹ ਹੈ। ਇਹ ਕਨੂੰਨ ਿਕਸੇ ਪੇਸ਼ੇ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਪੇਸ਼ਾਵਰ ਸੰ ਸਥਾ
ਨੂੰ ਸਥਾਪਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਆਮ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਇਨਾਂ ਪੇਸ਼ਾਵਰ ਸੰ ਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ‘ਕਾਲਜ’ ਿਕਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਦਾਹਰਣ ਵਜ, ਕਾਲਜ ਆਫ਼

ਂ ਸਰਜਨਜ਼ ਆਫ਼ ਆਂਟਰ
ਿਫਜ਼ੀਸ਼ੀਅਨਜ਼ ਐਡ
ੇ ੀਓ ਡਾਕਟਰੀ ਪੇਸ਼ੇ ਦਾ ਪਰ੍ਬੰਧ ਚਲਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਿਨਯਮਬੱਧ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਸੰ ਸਥਾਵਾਂ ਹੇਠ ਦਰਜ
ਢੰ ਗਾਂ ਰਾਹ ਜਨਤਾ ਦੀ ਸੁਰੱਿਖਆ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ:


ਕੰ ਮ ਦੇ ਿਮਆਰ ਨੀਯਤ ਕਰਨੇ



ਪੇਸ਼ੇ ਿਵੱਚ ਦਾਖ਼ਲ ਹੋਣ ਲਈ ਸ਼ਰਤਾਂ ਨੀਯਤ ਕਰਨੀਆਂ



ਜੋ ਲੋ ਕ ਪੇਸ਼ੇ ਿਵੱਚ ਦਾਖ਼ਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੁੰ ਦੇ ਹਨ ਉਨਾਂ ਦੀਆਂ ਯੋਗਤਾਵਾਂ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਨਾ



ਪੇਸ਼ੇ ਦੇ ਯੋਗਤਾ-ਪਰ੍ਾਪਤ ਮਬਰਾਂ ਨੂੰ ਰਿਜਸਟਰ ਕਰਨਾ



ਪੇਸ਼ੇ ਿਵੱਚ ਕੰ ਮ ਕਰਨ ਦੇ ਅਿਧਕਾਰ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਸਮੇਤ, ਮਬਰਾਂ ਨੂੰ ਅਨੁਸ਼ਾਸ਼ਨ ਿਵੱਚ ਰੱਖਣਾ

ਿਨਯਮਬੱਧ ਪੇਿਸ਼ਆਂ ਲਈ ਆਮ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਹੇਠ ਿਦੱਤੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਹੁੰ ਦੀਆਂ ਹਨ:


ਕਈ ਸਾਲ ਯੂਨੀਵਰਿਸਟੀ ਜਾਂ ਕਾਲਜ ਦੀ ਪੜਾਈ



ਪੇਸ਼ੇ ਿਵੱਚ ਲਾਈਸਸ-ਸ਼ੁਦਾ ਵਰਕਰ ਦੀ ਿਨਗਰਾਨੀ ਹੇਠ ਅਮਲੀ ਤਜਰਬਾ



ਲਾਈਸਸ ਲੈ ਣ ਲਈ ਇਮਿਤਹਾਨ ਕਾਮਯਾਬੀ ਨਾਲ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ
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ਨਵ ਆਉਣ ਵਾਿਲਆਂ ਦੀ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਣ ਿਵੱਚ ਮਦਦ ਕਰਨੀ

ਂ ਇੰ ਮੀਗਰੇਸ਼ਨ ਫ਼ੇਅਰ ਐਕਸੈੱਸ ਟੂ ਰੈਗੂਲੇਿਟਡ ਪਰ੍ਫ਼ਸ਼
ਮਿਨਸਟਰੀ ਆਫ਼ ਿਸਟੀਜ਼ਨਿਸ਼ਪ ਐਡ
ੈ ਨਜ਼ ਐਕਟ 2006 ਲਾਗੂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਜੋ ਨਵ

ਆਉਣ ਵਾਿਲਆਂ ਨੂੰ ਆਂਟੇਰੀਓ ਦੇ ਿਨਯਮਬੱਧ ਪੇਿਸ਼ਆਂ ਿਵੱਚ ਦਾਖ਼ਲ ਹੋਣ ਿਵੱਚ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ ਬਣਾਇਆ ਿਗਆ ਹੈ। ਇਸ ਕਨੂੰਨ ਰਾਹ

ਂ ਆਂਟੇਰੀਓ ਜਾਂ ਜੀ ਈ ਓ (GEO) ਅੰ ਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਿਸਖਲਾਈ ਪਰ੍ਾਪਤ ਿਵਅਕਤੀਆਂ ਲਈ ਪਹੁੰ ਚ ਅਤੇ ਸੋਿਮਆਂ ਦੇ ਇੱਕ
ਗਲੋ ਬਲ ਐਕਸਪੀਰੀਐਸ
ਨਵ ਕਦਰ ਦੀ ਿਸਰਜਣਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਜੀ ਈ ਓ ਨਵ ਆਉਣ ਵਾਿਲਆਂ ਨੂੰ ਿਨਯਮਬੱਧ ਪੇਿਸ਼ਆਂ ਿਵੱਚ ਦਾਖ਼ਲ ਹੋਣ ਸੰ ਬੰ ਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ, ਕੰ ਮ
ਲਈ ਹਵਾਲੇ ਅਤੇ ਹੋਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਮਾਇਤ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਜੀ ਈ ਓ ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈ ਣ ਲਈ ਆਂਟੇਰੀਓ ਇੰ ਮੀਗਰੇਸ਼ਨ ਦੀ
ਵੈੱਬਸਾਈਟ www.OntarioImmigration.ca ਦੇ ‘working’ ਭਾਗ ‘ਤੇ ਜਾਓ।

ਿਨਯਮਬੱਧ ਪੇਿਸ਼ਆਂ ਿਵੱਚ ਦਾਖ਼ਲ ਹੋਣਾ

ਿਨਯਮਤ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਹਰੇਕ ਸੰ ਸਥਾ ਪੇਸ਼ੇ ਿਵੱਚ ਦਾਖ਼ਲ ਹੋਣ ਲਈ ਆਪਣੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਨੀਯਤ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇੰ ਨਾਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਿਵੱਚ ਆਮ
ਤੌਰ ‘ਤੇ ਇਹ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰ ਦੀਆਂ ਹਨ:


ਿਵਅਕਤੀ ਦੀ ਸ਼ਨਾਖ਼ਤ ਦਾ ਸਬੂਤ



ਕੈਨੇਡਾ ਿਵੱਚ ਰਹਾਇਸ਼ ਦਾ ਸਬੂਤ



ਘੱਟ ਤ ਘੱਟ ਲੋ ੜ ਦੀ ਿਵੱਿਦਅਕ ਯੋਗਤਾ



ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਯੋਗਤਾ



ਪੇਸ਼ਾਵਰ ਜਾਂ ਪੇਸ਼ੇ ਿਵੱਚ ਿਨਗਰਾਨੀ ਅਧੀਨ ਕੀਤੇ ਕੰ ਮ ਦਾ ਤਜਰਬਾ



ਚੰ ਗਾ ਚਿਰੱਤਰ



ਸਫਲਤਾ ਨਾਲ ਇਮਿਤਹਾਨ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ



ਰਿਜਸਟਰੇਸ਼ਨ ਫ਼ੀਸ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ

ਪੇਸ਼ਾਵਰ ਿਖ਼ਤਾਬਾਂ ਦੀ ਵਰਤ
ਕਈ ਪੇਿਸ਼ਆਂ ਿਵੱਚ ਿਨਯਮਤ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਸੰ ਸਥਾ ਨਾਲ ਰਿਜਸਟਰ ਹੋਏ ਬਗ਼ੈਰ ਉਸ ਪੇਸ਼ੇ ਿਵੱਚ ਕੰ ਮ ਕਰਨਾ,ਜਾਂ ਉਸ ਪੇਸ਼ੇ ਦੇ ਿਖਤਾਬ ਨੂੰ

ਵਰਤਣਾ ਗ਼ੈਰ-ਕਨੂੰਨੀ ਹੈ। ਕਈ ਹੋਰ ਪੇਿਸ਼ਆਂ ਿਵੱਚ ਅਿਜਹੀਆਂ ਕੋਈ ਪਾਬੰ ਦੀਆਂ ਨਹ ਹੁੰ ਦੀਆਂ ਿਕ ਉਸ ਪੇਸ਼ੇ ਿਵੱਚ ਕੌਣ ਕੰ ਮ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ,
ਪਰ ਕੋਈ ਿਵਅਕਤੀ ਉਸ ਪੇਸ਼ੇ ਦਾ ਿਖਤਾਬ ਉਦ ਤਕ ਨਹ ਵਰਤ ਸਕਦਾ ਜਦ ਤਕ ਉਹ ਉਸ ਪੇਸ਼ੇ ਦੀ ਿਨਯਮਤ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਸੰ ਸਥਾ ਨਾਲ
ਰਿਜਸਟਰ ਨਹ ਹੁੰ ਦਾ। ਕੁੱਝ ਪੇਸ਼ੇ ਿਜਵ ਿਕ ਇੰ ਜਨੀਅਿਰੰ ਗ ਅਤੇ ਆਰਕੀਟੈਕਚਰ,ਿਵਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਉਦ ਤਕ ਿਬਨਾਂ ਲਾਈਸਸ ਦੇ ਕੰ ਮ ਕਰਨ ਦੀ
ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਿਦੰ ਦੇ ਹਨ ਜਦ ਤਕ ਕੋਈ ਲਾਈਸਸ ਸ਼ੁਦਾ ਕੰ ਮ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਉਨਾਂ ਦੇ ਕੰ ਮ ਲਈ ਿਜੰ ਮਵਾਰ ਹੋਵ।ੇ
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ਗ਼ੈਰ-ਿਨਯਮਬੱਧ ਪੇਿਸ਼ਆਂ ਿਵੱਚ ਦਾਖ਼ਲ ਹੋਣਾ

ਕਈ ਪੇਸ਼ੇ ਕਨੂੰਨ ਦੁਆਰਾ ਿਨਯਮਬੱਧ ਨਹ ਕੀਤੇ ਹੁੰ ਦੇ,ਪਰ ਉਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਸਵੈਇੱਛਤ ਸੰ ਸਥਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇੰ ਨਾਂ ਿਵੱਚ ਬਹੁਤੀਆਂ ਪੇਸ਼ਾਵਰ
ਸੰ ਸਥਾਵਾਂ ਪਰਮਾਣੀਕਰਨ ਦੇ ਕੋਰਸ ਅਤੇ ਰਿਜਸਟਰੇਸ਼ਨ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਆਮ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਰਿਜਸਟਰੇਸ਼ਨ ਦਾ ਮਹੱਤਵ ਉਸ ਪੇਸ਼ੇ ਦੇ ਅੰ ਦਰ
ਹੀ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸੇ ਹੀ ਖੇਤਰ ਿਵੱਚ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਲੈ ਣ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ।

ਆਪਣੇ ਿਵੱਿਦਅਕ ਪਰਮਾਣ ਪੱਤਰਾਂ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਵਾਉਣਾ
ਹਰ ਇੱਕ ਪੇਸ਼ੇ ਦੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਿਵੱਿਦਅਕ ਸ਼ਰਤਾਂ ਹੁੰ ਦੀਆ ਹਨ। ਕਈ ਵੱਖ ਵੱਖ ਸੰ ਸਥਾਵਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਪੜਾਈ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ
ਅਤੇ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ ਿਕ ਇਹ ਆਂਟਰ
ੇ ੀਓ ਦੇ ਿਮਆਰਾਂ ਨਾਲ ਮੇਲ ਖਾਦ ਹੈ। ਆਂਟਰ
ੇ ੀਓ ਿਵੱਚ ਬਹੁਤੀਆਂ ਅੰ ਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ

ਿਵੱਿਦਅਕ ਯੋਗਤਾਵਾਂ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਵਰਲਡ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਸਰਿਵਿਸਜ਼ ਕੈਨੇਡਾ (World Education Services Canada) ਦੁਆਰਾ

ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਵਰਲਡ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਸਰਿਵਿਸਜ਼ ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਤੁਸ www.wes.org/ca/ 'ਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਿਫ਼ਰ ਵੀ,

ਹਰ ਿਨਯਮਤ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਸੰ ਸਥਾ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਰਦੀ ਹੈ ਿਕ ਿਬਨੈਕਾਰਾਂ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਿਕਵ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਿਨਯਮਤ ਕਰਨ ਵਾਲੀ
ਸੰ ਸਥਾ ਤ ਪਿਹਲਾਂ ਇਹ ਪਤਾ ਕਰ ਲੈ ਣਾ ਜਰੂਰੀ ਹੈ ਿਕ ਮੁਲਾਂਕਣ ਦੀਆਂ ਿਕਹੜੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਮਨਜ਼ੂਰਸ਼ੁਦਾ ਹਨ।
ਿਕੱਿਤਆਂ ਦੀਆਂ ਿਵਉਂਤਾਂ ਦੀ ਵਰਤ ਕਰਨੀ

ਵੱਖ ਵੱਖ ਿਕਸਮ ਦੇ ਿਕੱਿਤਆਂ ਿਵੱਚ ਦਾਖ਼ਲ ਹੋਣ ਲਈ ਇੱਕ ਇੱਕ ਕਰ ਕੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਹੱਈਆਂ ਕਰਨ ਲਈ ਮਿਨਸਟਰੀ ਆਫ਼ ਿਸਟੀਜ਼ਨਿਸ਼ਪ
ਂ ਇੰ ਮੀਗਰੇਸ਼ਨ ਨੇ ਿਨਯਮਤ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਸੰ ਸਥਾਵਾਂ ਨਾਲ ਿਮਲ ਕੇ ਿਕੱਿਤਆਂ ਦੀਆਂ ਿਵਉਂਤਾਂ (Career maps)ਿਤਆਰ ਕੀਤੀਆਂ
ਐਡ

ਹਨ। ਿਕੱਿਤਆਂ ਦੀਆਂ ਿਵਉਂਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਸਮਝਣ ਿਵੱਚ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ:


ਪੇਸ਼ੇ ਿਵੱਚ ਦਾਖ਼ਲ ਹੋਣ ਲਈ ਲੋ ੜ ਦੀਆਂ ਯੋਗਤਾਵਾਂ



ਇਮਿਤਹਾਨ ਿਜੰ ਨਾਂ ਦੀ ਲੋ ੜ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ



ਇਮਿਤਹਾਨ ਅਤੇ ਰਿਜਸਟਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਖ਼ਰਚੇ



ਪੇਸ਼ੇ ਿਵੱਚ ਕੰ ਮ ਕਰਨ ਦੇ ਮੌਿਕਆਂ ਦੀ ਹਦ

ਤੁਸ ਿਕੱਿਤਆਂ ਦੀਆਂ ਿਵਉਂਤਾਂ ਆਂਟਰ
ੇ ੀਓ ਇੰ ਮੀਗਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ www.OntarioImmigration.ca ਦੇ ‘work in

your profession’ ਵਾਲੇ ਪੰ ਨੇ 'ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਵੇਖੋਗੇ।

ਖੱਪਾ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਿਸਖਲਾਈ: ਇਹ ਿਕਵ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ
ਆਂਟੇਰੀਓ ਿਵੱਚ ਨਵ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਿਵਅਕਤੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਹੁਨਰਮੰ ਦ ਹੁੰ ਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨਾਂ ਨੇ ਪੋਸਟ-ਸੈਕੰਡਰੀ ਿਸਖਲਾਈ ਜਾਂ ਿਵੱਿਦਆ

ਪਰ੍ਾਪਤ ਕੀਤੀ ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲ ਇੰ ਨਾਂ ਿਵਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ 100 ਤ ਵੱਧ ਿਕੱਿਤਆਂ ਅਤੇ ਪੇਿਸ਼ਆਂ ਿਵੱਚ ਛੇਤੀ ਦਾਖ਼ਲ ਹੋਣ ਿਵੱਚ ਮਦਦ ਕਰਨ

ਲਈ ਖੱਪਾ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਿਸਖਲਾਈ ਦੇ ਪਰ੍ੋਗਰਾਮ ਿਵਕਸਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਖੱਪਾ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਿਸਖਲਾਈ ਦੇ ਪਰ੍ੋਗਰਾਮ ਹੇਠ ਦਰਜ
ਅਨੁਸਾਰ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ:


ਤੁਹਾਡੇ ਹੁਨਰਾਂ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਨ ਿਵੱਚ



ਤਹਾਡੇ ਹੁਨਰਾਂ ਅਤੇ ਿਸਖਲਾਈ ਨੂੰ



ਆਂਟੇਰੀਓ ਿਵੱਚ ਕੰ ਮ ਦਾ ਤਜਰਬਾ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਿਵੱਚ



ਜੋ ਕੁੱਝ ਤੁਸ ਪਿਹਲਾਂ ਿਸੱਿਖਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਉਸ ਿਸਿਖਆ ਦੀ ਦੁਹਰਾਈ ਤ ਿਬਨਾਂ ਆਪਣੇ ਪੇਸ਼ੇ ਿਵੱਚ ਦਾਖ਼ਲ ਹੋਣ ਲਈ

ਨਤ ਕਰਨ ਿਵੱਚ
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ਇੰ ਨਾਂ ਪਰ੍ੋਗਰਾਮਾਂ ਨੇ ਨਵ ਆਉਣ ਵਾਿਲਆਂ ਦੇ ਰਸਤੇ ਦੀਆਂ ਅਨੇਕ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਦੀ ਸ਼ਨਾਖ਼ਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਨਾਂ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ, ਅਤੇ

ਉਨਾਂ ਿਵਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਿਕੱਿਤਆਂ ਅਤੇ ਪੇਿਸ਼ਆਂ ਿਵੱਚ ਵੱਧ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਦਾਖ਼ਲ ਹੋਣ ਿਵੱਚ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਆਮ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ
ਇੰ ਨਾਂ ਪਰ੍ੋਗਰਾਮਾਂ ਦੀ ਫ਼ੀਸ ਵਸੂਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਖੱਪਾ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਿਸਖਲਾਈ ਦੇ ਪਰ੍ੋਗਰਾਮਾਂ ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈ ਣ ਲਈ ਆਂਟਰ
ੇ ੀਓ ਇੰ ਮੀਗਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ
www.OntarioImmigration.ca ਦੇ ‘Work in Your Profession’ ਭਾਗ ‘ਤੇ ਜਾਓ।

ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈ ਣਾ
ਕੀ ਤੁਸ ਿਕਸੇ ਿਵਸ਼ੇਸ਼ ਪੇਸ਼ੇ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਕਰਨ ਿਵੱਚ ਿਦਲਚਸਪੀ ਰੱਖਦੇ ਹੋ? ਆਂਟਰ
ੇ ੀਓ ਿਵੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪੇਿਸ਼ਆਂ ਨੂੰ ਿਨਯਮਤ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ
ਸੰ ਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਹੇਠਾਂ ਿਦੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਤੁਸ ਆਂਟੇਰੀਓ ਿਵੱਚ ਰਿਹਣ, ਕੰ ਮ ਕਰਨ ਅਤੇ ਿਸੱਿਖਆ ਪਰ੍ਾਪਤ ਕਰਨ ਸੰ ਬੰ ਧੀ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ
ਆਂਟੇਰੀਓ ਦੀ ਇੰ ਮੀਗਰੇਸ਼ਨ ਵੈੱਬਸਾਈਟ www.OntarioImmigration.ca ‘ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਵੀ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ।
ਆਰਕੀਟੈਕਟ

Ontario Association of Architects
ਟੈਲੀਫੋਨ: 416/565-2724
ਈਮੇਲ: oaamail@oaa.on.ca

http://www.oaa.on.ca
________________________________________________________________________________
ਆਡੀਆਲੋ ਿਜਸਟ ਅਤੇ ਸਪੀਚ ਪੈਥਾਲੋ ਿਜਸਟ

College of Audiologists and Speech-Language Pathologists of Ontario
ਟੈਲੀਫੋਨ: 416/975-5347
ਟੋਲ-ਫ਼ਰ੍ੀ (ਆਂਟਰ
ੇ ੀਓ ਿਵੱਚ) 1-800-993-9459
ਈਮੇਲ: caslpo@caslpo.com

http://www.caslpo.com
________________________________________________________________________________
ਸਰਟੀਫ਼ਾਈਡ ਜਨਰਲ ਅਕਾ ਟਟ

Certified General Accountants Association of Ontario
ਟੈਲੀਫੋਨ: 416/322-6520
ਈਮੇਲ: info@cga-ontario.org

http://www.cga-ontario.org
________________________________________________________________________________
ਸਰਟੀਫ਼ਾਈਡ ਮੈਨੇਜਮਟ ਅਕਾ ਟਟ

The Society of Management Accountants of Ontario
ਟੈਲੀਫੋਨ: 416/977-7741
ਈਮੇਲ: info@CMA-Ontario.org

http://www.cma-ontario.org
________________________________________________________________________________

4

ਚਾਰਟਰਡ ਅਕਾ ਟਟ

The Institute of Chartered Accountants of Ontario
ਟੈਲੀਫੋਨ: 416/962-1841 ਟੋਲ-ਫ਼ਰ੍ੀ (ਕੈਨੇਡਾ ਅਤੇ ਯੂ ਐੱਸ ਏ ਿਵੱਚ) 1-800-387-0735
ਈਮੇਲ: custserv@icao.on.ca

http://www.icao.on.ca
________________________________________________________________________________
ਿਕਰਾਪੁਿਡਸਟ

College of Chiropodists of Ontario
ਟੈਲੀਫੋਨ: 416/542-1333 ਟੋਲ-ਫ਼ਰ੍ੀ (ਆਂਟਰ
ੇ ੀਓ ਿਵੱਚ) 1-877-232-7653
ਈਮੇਲ: info@cocoo.on.ca

http://www.cocoo.on.ca
________________________________________________________________________________
ਿਕਰੋਪਕ
ਰ੍ੈ ਟਰ

College of Chiropractors of Ontario
ਟੈਲੀਫੋਨ: 416/922-6355
ਈਮੇਲ: cco.info@cco.on.ca

http://www.cco.on.ca
________________________________________________________________________________
ਡਟਲ ਹਾਈਜਿਨਸਟ

College of Dental Hygienists of Ontario
ਟੈਲੀਫੋਨ: 416/961-6234 ਟੋਲ-ਫ਼ਰ੍ੀ (ਆਂਟਰ
ੇ ੀਓ ਿਵੱਚ) 1-800-268-2346
ਈਮੇਲ: deputyregistrar@cdho.org

http://www.cdho.org
________________________________________________________________________________
ਡਟਲ ਟੈਕਨਾਲੋ ਿਜਸਟ

College of Dental Technologists of Ontario
ਟੈਲੀਫੋਨ: 416/438-5003 ਟੋਲ-ਫ਼ਰ੍ੀ: 1-877-391-2386
ਈਮੇਲ: info@cdto.ca

http://www.cdto.ca
________________________________________________________________________________
ਦੰ ਦਾ ਦਾ ਡਾਕਟਰ

Royal College of Dental Surgeons of Ontario
ਟੈਲੀਫੋਨ: 416/961-6555
ਟੋਲ-ਫ਼ਰ੍ੀ: 1-800-565-4591
ਈਮੇਲ: info@rcdso.org

http://www.rcdso.org
________________________________________________________________________________
ਦੰ ਦਸਾਜ਼ (Denturist)
College of Denturists of Ontario
ਟੈਲੀਫੋਨ: 416/925-6331
ਟੋਲ-ਫ਼ਰ੍ੀ: 1-888-236-4326
ਈਮੇਲ: info@denturists-cdo.com

http://www.denturists-cdo.com
________________________________________________________________________________
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ਆਹਾਰ ਿਵਿਗਆਨੀ

College of Dietitians of Ontario
ਟੈਲੀਫੋਨ: 416/598-1725 ਟੋਲ-ਫ਼ਰ੍ੀ: 1-800-668-4990
ਈਮੇਲ: information@cdo.on.ca

http://www.cdo.on.ca
________________________________________________________________________________
ਇੰ ਜਨੀਅਰ

Professional Engineers Ontario
ਟੈਲੀਫੋਨ: 416/224-1100
ਟੋਲ-ਫ਼ਰ੍ੀ (ਆਂਟਰ
ੇ ੀਓ ਿਵੱਚ) 1-800-339-3716
ਈਮੇਲ: academics@peo.on.ca

http://www.peo.on.ca
________________________________________________________________________________
ਇੰ ਜਨੀਅਿਰੰ ਗ ਟੈਕਨੀਸ਼ੀਅਨ ਜਾਂ ਟੈਕਨਾਲੋ ਿਜਸਟ

Ontario Association of Certified Engineering Technicians & Technologists
(OACETT)
ਟੈਲੀਫੋਨ: 416/621-9621
ਈਮੇਲ: info@oacett.org

http://www.oacett.org
________________________________________________________________________________
ਵਣਪਾਲ (Forester)

Ontario Professional Foresters Association
ਟੈਲੀਫੋਨ: (705) 436-2226
ਈਮੇਲ: opfa@opfa.com

Website: http://www.opfa.on.ca
________________________________________________________________________________
ਿਫ਼ਊਨਰਲ ਡਾਇਰੈਕਟਰ

Board of Funeral Services
ਟੈਲੀਫੋਨ: 416/979-5450
ਟੋਲ-ਫ਼ਰ੍ੀ (ਆਂਟਰ
ੇ ੀਓ ਿਵੱਚ): 1-800-387-4458
ਈਮੇਲ: info@funeralboard.com

http://www.funeralboard.com
________________________________________________________________________________
ਭੂ ਿਵਿਗਆਨੀ

Association of Professional Geoscientists of Ontario
ਟੈਲੀਫੋਨ: 416-203-2746
ਈਮੇਲ: info@apgo.net

http://www.apgo.net
________________________________________________________________________________
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ਇਨਸ਼ੋਰਸ ਬਰੋਕਰ

Registered Insurance Brokers of Ontario
ਟੈਲੀਫੋਨ: 416/365-1900 ਟੋਲ-ਫ਼ਰ੍ੀ: 1-800-265-3097
ਈਮੇਲ: vivian@ribo.com

http://www.ribo.com
________________________________________________________________________________
ਭੂ ਸਰਵੇਖਣਕਾਰ (Land Surveyor )

Association of Ontario Land Surveyors
ਟੈਲੀਫੋਨ: 416/491-9020 ਟੋਲ-ਫ਼ਰ੍ੀ: 1-800-268-0718

ਈਮੇਲ: admin@aols.org

http://www.aols.org
________________________________________________________________________________
ਵਕੀਲ

Law Society of Upper Canada
ਟੈਲੀਫੋਨ: 416/947-3300 ਟੋਲ-ਫ਼ਰ੍ੀ: 1-800-668-7380
ਈਮੇਲ: lawsociety@lsuc.on.ca

http://www.lsuc.on.ca
________________________________________________________________________________
ਮਸਾਜ ਥੈਰਾਿਪਸਟ (Massage Therapist)

College of Massage Therapists of Ontario
ਟੈਲੀਫੋਨ: 416/489-2626 ਟੋਲ-ਫ਼ਰ੍ੀ: 1-800-465-1933
ਈਮੇਲ: cmto@cmto.com

http://www.cmto.com
________________________________________________________________________________
ਮੈਡੀਕਲ ਲਬਾਰਟਰੀ ਟੈਕਨਾਲੋ ਿਜਸਟ

College of Medical Laboratory Technologists of Ontario
ਟੈਲੀਫੋਨ: 416/861-9605 ਟੋਲ-ਫ਼ਰ੍ੀ:1-800-323-9672
ਈਮੇਲ: mail@cmlto.com

http://www.cmlto.com
________________________________________________________________________________
ਮੈਡੀਕਲ ਰੇਡੀਏਸ਼ਨ ਟੈਕਨਾਲੋ ਿਜਸਟ

College of Medical Radiation Technologists of Ontario
ਟੈਲੀਫੋਨ: 416/975-4353 ਟੋਲ-ਫ਼ਰ੍ੀ (ਆਂਟਰ
ੇ ੀਓ ਿਵੱਚ):1-800-563-5847
ਈਮੇਲ: info@cmrto.org

http://www.cmrto.org
________________________________________________________________________________
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ਦਾਈ (Midwife)

College of Midwives of Ontario
ਟੈਲੀਫੋਨ: (416) 327-0874
ਈਮੇਲ: admin@cmo.on.ca

http://www.cmo.on.ca
________________________________________________________________________________
ਨੈਚਰੁਪਥ
ੈ (Naturopath)

Board of Directors of Drugless Therapy-Naturopathy
ਟੈਲੀਫੋਨ: (416) 866-8383
ਈਮੇਲ: office@bddth.on.ca

www.boardofnaturopathicmedicine.on.ca
________________________________________________________________________________
ਨਰਸ

College of Nurses of Ontario
ਟੈਲੀਫੋਨ: 416/928-0900 ਟੋਲ-ਫ਼ਰ੍ੀ: 1-800-387-5526

ਈਮੇਲ: cno@cnomail.org

http://www.cno.org
________________________________________________________________________________

ਆਕੂਪਸ਼
ੇ ਨਲ ਥੈਰਾਿਪਸਟ (Occupational Therapist)

College of Occupational Therapists of Ontario
ਟੈਲੀਫੋਨ: 416/214-1177
ਟੋਲ-ਫ਼ਰ੍ੀ ਤਰੀ ਅਮਰੀਕਾ ਿਵੱਚ: 1-800-890-6570

ਈਮੇਲ: info@coto.org

http://www.coto.org
________________________________________________________________________________
ਐਨਕਸਾਜ਼ (Optician)

College of Opticians of Ontario
ਟੈਲੀਫੋਨ: 416/368-3616
ਟੋਲ-ਫ਼ਰ੍ੀ (ਆਂਟਰ
ੇ ੀਓ ਿਵੱਚ): 1-800-990-9793
ਈਮੇਲ: info@coptont.org

http://www.coptont.org
________________________________________________________________________________
ਨਜ਼ਰ ਦਾ ਮੁਆਇਨਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ (Optometrist)

College of Optometrists of Ontario
ਟੈਲੀਫੋਨ: 416/962-4071 ਟੋਲ-ਫ਼ਰ੍ੀ (ਆਂਟੇਰੀਓ ਿਵੱਚ): 1-888-825-2554
ਈਮੇਲ: registration@collegeoptom.on.ca

http://www.collegeoptom.on.ca
________________________________________________________________________________

ਿਫ਼ਿਜ਼ਉਥੈਰਾਿਪਸਟ (Physiotherapist)

College of Physiotherapists of Ontario
ਟੈਲੀਫੋਨ: 416/591-3828 ਟੋਲ-ਫ਼ਰ੍ੀ ਕੈਨੇਡਾ/ ਯੂ ਐੱਸ ਏ ਿਵੱਚ: 1-800-583-5885

ਈਮੇਲ: info@collegept.org

http://www.collegept.org
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ਦਵਾਫ਼ਰੋਸ਼ (Pharmacist)

Council of the Ontario College of Pharmacists
ਟੈਲੀਫੋਨ: 416-962-4861
ਈਮੇਲ: dcroteau@ocpharma.com

http://www.ocpinfo.com
________________________________________________________________________________
ਡਾਕਟਰ ਜਾਂ ਸਰਜਨ (Physician or Surgeon)

College of Physicians and Surgeons of Ontario
ਟੈਲੀਫੋਨ: (416) 967-2603 ਟੋਲ-ਫ਼ਰ੍ੀ: 1-800-268-7096
ਈਮੇਲ: feedback@cpso.on.ca

http://www.cpso.on.ca
________________________________________________________________________________
ਮਨੋਿਵਿਗਆਨੀ

College of Psychologists of Ontario
ਟੈਲੀਫੋਨ: (416) 961-8817 ਟੋਲ-ਫ਼ਰ੍ੀ: 1-800-489-8388
ਈਮੇਲ: cpo@cpo.on.ca

http://www.cpo.on.ca
________________________________________________________________________________
ਰੀਅਲ ਐਸਟੇਟ ਬਰੋਕਰ (Real Estate Broker)

Real Estate Council of Ontario
ਟੈਲੀਫੋਨ: (416) 207-4800 ਟੋਲ-ਫ਼ਰ੍ੀ: 1-800-245-6910
ਈਮੇਲ: registration@reco.on.ca

http://www.reco.on.ca
________________________________________________________________________________
ਰੈਸਪਿਰਟੋਰੀ ਥੈਰਾਿਪਸਟ (Respiratory Therapist)

College of Respiratory Therapists of Ontario
ਟੈਲੀਫੋਨ: 416/591-7800 ਟੋਲ-ਫ਼ਰ੍ੀ: 1-800-261-0528
ਈਮੇਲ: crto@crto.on.ca

http://www.crto.on.ca
________________________________________________________________________________
ਸਮਾਜ ਸੇਵਕ (Social Worker)

Ontario College of Social Workers & Social Service Workers
ਟੈਲੀਫੋਨ: (416) 972-9882 ਟੋਲ-ਫ਼ਰ੍ੀ: 1-877-828-9380
ਈਮੇਲ: info@ocswssw.org

http://www.ocswssw.org
________________________________________________________________________________
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ਅਿਧਆਪਕ

Ontario College of Teachers
ਟੈਲੀਫੋਨ: 416/961-8800
ਟੋਲ-ਫ਼ਰ੍ੀ: 1 888 534-2222
ਈਮੇਲ: info@oct.ca

http://www.oct.ca
________________________________________________________________________________
ਪਸ਼ੂਆਂ ਦਾ ਡਾਕਟਰ

College of Veterinarians of Ontario
ਟੈਲੀਫੋਨ: 519/824-5600 ਟੋਲ-ਫ਼ਰ੍ੀ: 1-800-424-2856
ਈਮੇਲ: inquiries@cvo.org
http://www.cvo.org
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