تنظيم الحرف في أونتاريو
إن كلية أونتاريو للحرف (الكلية) تضمن أن يحصل األفراد العاملون في الحرف اإللزامية التنظيم على التدريب والتراخيص المطلوبة
لممارسة هذه الحرف قانونيا في أونتاريو.
للعمل بشكل قانوني في الحرف اإللزامية التنظيم ،يجب أن تحصل على شهادة التأهيل ( )C of Qأو أن تكون مسجال كمتدرب ،ويجب أن
تكون عضوا في كلية أونتاريو للحرف.
إن الحرف اإللزامية التنظيم هي:
• فني ضبط زوايا ومكابح
• فني تصليح هياكل السيارات واألضرار الناجمة عن االصطدام
• فني تصليح هياكل السيارات
• فني اإلكسسوارات اإللكترونية للسيارات
• فني خدمة السيارات
• كهربائى أعمال البناء والصيانة
• كهربائى األعمال المنزلية والقروية
• فني الوقود وأنظمة الكهربائية
• مصفف شعر
ّ
• مهندس رافعات – مشغل رافعة نقالة 1
• مهندس رافعات – مش ّغل رافعة نقالة 2

• مهندس رافعات – مش ّغل برج الرافعة
• فني دراجات نارية
• سباك
• ميكانيكي أنظمة التبريد وتكييف الهواء
• مثبت الصفائح المعدنية السكنية (منخفضة االرتفاع)
• ميكانيكي أنظمة تكييف الهواء السكنية
• عامل تركيب الصفائح المعدنية
• مثبّت أنظمة البخار
• فني مجموعة نقل الحركة
• فني شاحنات وحافالت
• فني خدمة الشاحنات ذات المقطورة

كيفية االمتثال والعمل بشكل قانوني في الحرف اإللزامية التنظيم
الخيار األول :هل لديك الخبرة والمؤهالت الالزمة لحرفة مهارية؟
اطلب الحصول على تقييم معادلة الحرفة ()TEA
سيتفحّص هذا التقييم مستوى تدريبك وخبرتك ،ومن ثم تحديد ما إذا كنت مؤهال للخضوع الختبار شهادة التأهيل في الحرفة التي اخترتها.
ّ
المنظمة للحرفة التي اخترتها ،فقد تكون مؤهال للتقدم
إذا تمت الموافقة على ذلك ،وكنت قد اكتسبت خبرتك بصورة متوافقة مع اللوائح
بطلب للحصول على شهادة تأهيل مؤقتة .تسمح لك هذه الشهادة بالعمل بشكل قانوني لمدة  90يوما في الحرفة التي اخترتها ،وذلك حتى
تخضع المتحان التأهيل (.)C of Q
يرجى البدء بتعبئة طلب تقييم معادلة الحرفة وعضويتها ،والذي يوجد على الموقع  .www.collegeoftrades.caهناك رسوم غير
قابلة لالسترداد بقيمة  200دوالر  ،باإلضافة إلى ضريبة المبيعات الموحّدة (.)HST
يتوفر دليل يزودك بتفاصيل عن عملية التقدّم بطلبك ،وعن المعلومات والوثائق التي يتوجب عليك تقديمها .ستحتاج إلى تقديم دليل على
خبرتك العملية من أصحاب العمل ،باإلضافة إلى أوراق االعتماد األخرى التي تدعم طلبك.
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الخيار الثاني :هل تحتاج إلى تدريب وخبرة في إحدى الحرف المهارية؟
قُم بالتسجيل كمتدرب
المتدرب هو الشخص الذي يتعلم حرفة مهارية من خالل العمل والتدريب مع حرفي ذا خبرة .يتضمن التدريب المهني عناصر تدريبية
تشمل تدريبا "على رأس الوظيفة" وتدريبا "في قاعات الدراسة" .وأثناء عملك كمتدرب ،ستحصل على أجر ويحق لك قانونا أن تعمل في
هذه الحرفة تحت اإلشراف.
 .1ابحث عن صاحب عمل يكون على استعداد لتدريبك .إن البحث عن وظيفة كمتدرب يشبه البحث عن أية وظيفة أخرى.
 .2قُم بتوقيع اتفاقية تدريب مسجلة (مع صاحب عملك ووزارة التدريب والكليات والجامعات).
 .3انضم إلى كلية الحرف كعضو في فئة المتدربين.
 .4احصل على شهادة التدريب المهني ( )C of Aبمجرد االنتهاء من تدريبك.
 .5حدّد موعدا للخضوع المتحان التأهيل ( )C of Qبمجرد استكمال ساعات تدريبك المقررة ،سواء على رأس العمل وفي قاعات
الدراسة.
 .6كتابة واجتياز امتحان التأهيل ( .)C of Qإن المعدل المطلوب للنجاح في االمتحان هو  ٪70أو أعلى .ويعني النجاح فيه أنك مؤهل
للحصول على شهادة التأهيل (.)C of Q
 .7قم بالتسجيل في كلية أونتاريو للحرف كعضو في فئة الحرفيين المهرة ،واستلم شهادة التأهيل ( )C of Qخاصتك .

إذا واصلت العمل في إحدى الحرف اإللزامية التنظيم دون اجتياز امتحان التأهيل ( ،)C of Qفأنت تخالف القانون ،وستخضع إلجراءات
اإلنفاذ و  /أو غرامات بموجب قانون كلية أونتاريو للحرف والتدريب لعام .2009
لمعرفة المزيد عن طلب تقييم معادلة الحرفة ( )TEAأو عملية التدريب المهني ،يرجى االتصال بالكلية على الرقم647-847-3000 :
(في منطقة تورونتو الكبرى  )GTAأو على (الرقم المجاني) . 1-855-299-0028
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