ਓਨਟੈਰੀਓ ਵਿਿੱ ਚ ਵ ਿੱ ਵਿਆਂ ਦੀ ਵਿਿਸਥਾ
ਓਨਟੈਰੀਓ ਕਾਲਜ ਆਫ ਟਰੇਡਜ਼ (ਕਾਲਜ) ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਕ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਕਿੱ ਕਿਆਂ ਕਵਿੱ ਚ ਕੰ ਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਵਅਕਿੀ ਕਵਸ਼ੇਸ਼ਾਂ ਕੋਲ ਉਹ ਕਿਖਲਾਈ ਅਿੇ ਪ੍ਰਮਾਕਣਕਿਾ
ਹੋਵੇ ਜੋ ਓਨਟੈਰੀਓ ਕਵਿੱ ਚ ਉਹਨਾਂ ਕਕਿੱ ਕਿਆਂ ਨੰ ਕਨੰ ਨੀ ਿੌਰ ’ਿੇ ਕਰਨ ਲਈ ਲੋ ੜੀਂਦੀ ਹੈ।
ਕਕਿੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਕਿੱ ਿੇ ਕਵਿੱ ਚ ਕਨੰ ਨੀ ਿੌਰ ’ਿੇ ਕੰ ਮ ਕਰਨ ਲਈ, ਿੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਲਾਜ਼ਮੀ ਿੌਰ ’ਿੇ ਯੋਗਿਾ ਦਾ ਿਰਟੀਕਫਕੇਟ (Certificate of Qualification –

C of Q) ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਕਫਰ ਿੁਿੀਂ ਕੋਈ ਪ੍ੰ ਜੀਕਕਰਿ ਕਿਕਖਆਰਥੀ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹੋ, ਅਿੇ ਿੁਿੀਂ ਓਨਟੈਰੀਓ ਕਾਲਜ ਆਫ ਟਰੇਡਜ਼ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹੋ।
ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਕਿੱ ਿੇ ਇਹ ਹਨ:


ਅਲਾਈਨਮੈਂਟ ਅਿੇ ਬਰੇਕਾਂ ਦਾ ਿਕਨੀਸ਼ੀਅਨ
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ਆਟੋ ਬਾਡੀ ਅਿੇ ਟਿੱ ਕਰ ਕਵਿੱ ਚ ਹੋਏ ਨੁਕਿਾਨ ਦਾ ਮੁਰੰਮਿਕਾਰ



ਮੋਟਰਿਾਈਕਲ ਿਕਨੀਸ਼ੀਅਨ



ਆਟੋ ਬਾਡੀ ਮੁਰੰਮਿਕਾਰ



ਪ੍ਲੰਬਰ



ਆਟੋਮਕੋ ਟਵ ਇਲੈ ਕਟਰਾਕਨਕ ਉਪ੍ਿਾਧਨ ਿਕਨੀਸ਼ੀਅਨ



ਰੀਫਕਰਜਰੇਸ਼ਨ ਅਿੇ ਵਾਿਾ ਅਨੁਕਲਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਦਾ ਮਕੈਕਨਕ



ਆਟੋਮਕੋ ਟਵ ਿਰਕਵਿ ਿਕਨੀਸ਼ੀਅਨ



ਕਰਹਾਇਸ਼ੀ (ਘਿੱ ਟ ਉਚਾਈ) ਸ਼ੀਟ ਮੈਟਲ ਇਨਿਟਾਲਰ



ਇਲੈ ਕਟਕਰਸ਼ਨ – ਉਿਾਰੀ ਅਿੇ ਿਾਂਭ-ਿੰ ਭਾਲ



ਕਰਹਾਇਸ਼ੀ ਵਾਿਾ ਅਨੁਕਲਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਦਾ ਮਕੈਕਨਕ



ਇਲੈ ਕਟਕਰਸ਼ਨ – ਘਰੇਲ ਅਿੇ ਪ੍ੇਂਡ



ਸ਼ੀਟ ਮੈਟਲ ਵਰਕਰ



ਂ ਨ ਅਿੇ ਕਬਜਲਈ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਦਾ ਿਕਨੀਸ਼ੀਅਨ
ਈਧ



ਿਟੀਮਕਫਿੱ ਟਰ



ਹੇਅਰਿਟਾਈਕਲਿਟ



ਟਰਾਂਿਕਮਸ਼ਨ ਿਕਨੀਸ਼ੀਅਨ
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ਟਰਿੱ ਕ ਅਿੇ ਕੋਚ ਿਕਨੀਸ਼ੀਅਨ
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ਟਰਿੱ ਕ-ਟਰੇਲਰ ਿਰਕਵਿ ਿਕਨੀਸ਼ੀਅਨ

ਿਾਮੀਲ ਦੀ ਪੂਰਿੀ ਵ ਿੇਂ ਰੀਏ ਅਿੇ ਵ ਸੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਵ ਿੱ ਿੇ ਵਿਿੱ ਚ ਨੂੂੰਨੀ ਿੌਰ ’ਿੇ ੂੰ ਮ ਵ ਿੇਂ ਰੀਏ
ਵਿ ਲਪ 1: ੀ ਿੁਹਾਡੇ ੋਲ ਵ ਸੇ ਹੁਨਰਮੂੰ ਦ ਵ ਿੱ ਿੇ ਵਿਿੱ ਚ ਿਜ਼ਰਬਾ ਅਿੇ ਯੋਗਿਾਿਾਂ ਹਨ?
ਵ ਿੱ ਿੇ ਦੀ ਬਰਾਬਰਿਾ ਦੇ ਮੁਲਾਂ ਣ (Trade Equivalency Assessment - TEA) ਿਾਸਿੇ ਅਰਜ਼ੀ ਵਦਓ
ਇਹ ਮੁਲਾਂਕਣ ਿੁਹਾਡੀ ਕਿਖਲਾਈ ਅਿੇ ਿਜ਼ਰਬੇ ’ਿੇ ਝਾਿ ਪ੍ਾਵੇਗਾ, ਅਿੇ ਇਿ ਗਿੱ ਲ ਦਾ ਕਨਰਣਾ ਕਰੇਗਾ ਕਕ ਕੀ ਿੁਿੀਂ ਆਪ੍ਣੇ ਕਕਿੱ ਿੇ ਵਾਿਿੇ ਯੋਗਿਾ ਦੇ ਿਰਟੀਕਫਕੇਟ ਦਾ
ਇਮਕਿਹਾਨ ਦੇ ਿਕਦੇ ਹੋ। ਜੇ ਮਨਜ਼ਰ ਕਰ ਕਲਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਅਿੇ ਿੁਿੀਂ ਆਪ੍ਣਾ ਿਜ਼ਰਬਾ ਆਪ੍ਣੇ ਕਕਿੱ ਿੇ ਵਾਿਿੇ ਅਕਧਨਯਮਾਂ ਦੀ ਪ੍ਾਲਣਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਹਾਿਲ ਕੀਿਾ ਹੈ, ਿਾਂ ਹੋ
ਿਕਦਾ ਹੈ ਿੁਿੀਂ ਯੋਗਿਾ ਦੇ ਇਿੱ ਕ ਆਰਜ਼ੀ ਿਰਟੀਕਫਕੇਟ ਵਾਿਿੇ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਣ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋਵ।ੋਂ ਇਹ ਿਰਟੀਕਫਕੇਟ ਿੁਹਾਨੰ 90 ਕਦਨਾਂ ਵਾਿਿੇ ਕਨੰ ਨੀ ਿੌਰ ’ਿੇ ਿੁਹਾਡੇ ਕਕਿੱ ਿੇ ਕਵਿੱ ਚ ਕੰ ਮ
ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਬਣਾਵੇਗਾ ਜਦ ਿੁਿੀਂ ਆਪ੍ਣੀ ਯੋਗਿਾ ਦੇ ਿਰਟੀਕਫਕੇਟ ਦਾ ਇਮਕਿਹਾਨ ਕਦੰ ਦੇ ਹੋ।
ਕਕਰਪ੍ਾ ਕਰਕੇ ਵ ਿੱ ਿੇ ਦੀ ਬਰਾਬਰਿਾ ਦਾ ਮੁਲਾਂ ਣ ਅਿੇ ਮੈਂਬਰਵਿਪ ਅਰਜ਼ੀ (Trade Equivalency Assessment and Membership Application) ਨੰ ਭਰਨ ਦੁਆਰਾ
ਸ਼ੁਰਆਿ ਕਰੋ ਕਜਿਨੰ www.collegeoftrades.ca ’ਿੇ ਦੇਕਖਆ ਜਾ ਿਕਦਾ ਹੈ। ਇਿ ਲਈ $200+HST ਦੀ ਇਿੱ ਕ ਨਾ-ਮੋੜਨਯੋਗ ਫੀਿ ਦੇਣੀ ਪ੍ੈਂਦੀ ਹੈ।
ਇਿੱ ਕ ਗਾਈਡ ਉਪ੍ਲਬਧ ਹੈ ਜੋ ਅਰਜ਼ੀ ਪ੍ਰਕਕਕਰਆ ਬਾਰੇ, ਅਿੇ ਿੁਹਾਡੇ ਵਿੱ ਲੋਂ ਲਾਜ਼ਮੀ ਿੌਰ ’ਿੇ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਵਾਈ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਿੇ ਦਿਿਾਵੇਜ਼ਾਂ ਬਾਰੇ ਕਵਿਥਾਰ ਪ੍ਰਦਾਨ
ਕਰਦੀ ਹੈ। ਆਪ੍ਣੀ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇ ਿਮਰਥਨ ਵਜੋਂ ਿੁਹਾਨੰ ਆਪ੍ਣੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰਦਾਿਾਵਾਂ ਕੋਲੋਂ ਕੰ ਮ ਦੇ ਿਜ਼ਰਬੇ ਦਾ ਿਬਿ ਅਿੇ ਹੋਰ ਪ੍ਰਮਾਕਣਕਿਾਵਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਲੋ ੜ ਪ੍ਵੇਗੀ।
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ਵਿ ਲਪ 2: ੀ ਿੁਹਾਨੂੂੰ ਵ ਸੇ ਹੁਨਰਮੂੰ ਦ ਵ ਿੱ ਿੇ ਵਿਿੱ ਚ ਵਸਖਲਾਈ ਅਿੇ ਿਜ਼ਰਬੇ ਦੀ ਲੋ ੜ ਹੈ?
ਇਿੱ ਵਸਵਖਆਰਥੀ ਿਜੋਂ ਪੂੰ ਜੀ ਰਨ ਰਿਾਓ
ਇਿੱ

ਿਾਵਗਰਦ ਜਾਂ ਵਸਵਖਆਰਥੀ (apprentice) ਕੋਈ ਉਹ ਕਵਅਕਿੀ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ ਜੋ ਕਕਿੇ ਿਜ਼ਰਬੇਕਾਰ ਜਰਨੀਪ੍ਰਿਨ (journeyperson) ਕੋਲ ਕੰ ਮ ਕਰਨ ਅਿੇ ਕਿਖਲਾਈ

ਲੈ ਣ ਦੁਆਰਾ ਕੋਈ ਹੁਨਰਮੰ ਦ ਕਕਿੱ ਿਾ ਕਿਿੱ ਖਦਾ ਹੈ। ਕਕਿੇ ਿਾਵਗਰਦੀ ਵਸਖਲਾਈ (apprenticeship) ਕਵਿੱ ਚ “ਨੌਕਰੀ ਉੱਿੇ” ਕਿਖਲਾਈ ਅਿੇ “ਜਮਾਿ ਕਵਿੱ ਚ” ਕਿਖਲਾਈ, ਦੋਨੋਂ ਅੰ ਸ਼
ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰ ਦੇ ਹਨ। ਇਿੱ ਕ ਕਿਕਖਆਰਥੀ ਵਜੋਂ ਕੰ ਮ ਕਰਦੇ ਿਮੇਂ, ਿੁਹਾਨੰ ਿਨਖਾਹ ਕਮਲਦੀ ਹੈ ਅਿੇ ਿੁਹਾਨੰ ਕਨਗਰਾਨੀ ਿਕਹਿ ਉਿ ਕਕਿੱ ਿੇ ਕਵਿੱ ਚ ਕੰ ਮ ਕਰਨ ਦੀ ਕਨੰ ਨੀ ਿੌਰ ’ਿੇ
ਇਜਾਜ਼ਿ ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ।
1. ੋਈ ਅਵਜਹਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰਦਾਿਾ ਲਿੱਭੋ ਜੋ ਿੁਹਾਨੰ ਕਿਖਲਾਈ ਦੇਣ ਲਈ ਕਿਆਰ ਹੈ। ਕਕਿੇ ਕਿਕਖਆਰਥੀ ਵਜੋਂ ਨੌਕਰੀ ਦੀ ਿਲਾਸ਼ ਕਰਨਾ ਕਕਿੇ ਹੋਰ ਨੌਕਰੀ ਦੀ ਿਲਾਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਂਗ
ਹੀ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ।
2. ਵ ਸੇ ਪੂੰ ਜੀਵ ਰਿ ਵਸਖਲਾਈ ਇ ਰਾਰਨਾਮੇ (Registered Training Agreement) ’ਿੇ ਦਸਿਖਿ

ਰੋ (ਆਪ੍ਣੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰਦਾਿਾ ਨਾਲ ਅਿੇ ਕਿਖਲਾਈ, ਕਾਲਜਾਂ ਅਿੇ

ਯਨੀਵਰਕਿਟੀਆਂ ਲਈ ਮੰ ਿਰਾਲੇ ਦੇ ਨਾਲ)।
3. ਕਿਕਖਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਜਮਾਿ ਕਵਿੱ ਚ ਇਿੱ ਕ ਮੈਂਬਰ ਵਜੋਂ ਵ ਿੱ ਵਿਆਂ ਦੇ ਾਲਜ (College of Trades) ਵਿਿੱ ਚ ਦਾਖਲਾ ਲਓ।
4. ਇਿੱ ਕ ਵਾਰ ਜਦ ਿੁਿੀਂ ਆਪ੍ਣੀ ਕਿਖਲਾਈ ਪ੍ਰੀ ਕਰ ਲੈਂ ਦੇ ਹੋ ਿਾਂ ਇਿੱ ਕ ਿਾਵਗਰਦੀ ਵਸਖਲਾਈ ਦਾ ਸਰਟੀਵਿ ੇਟ (Certificate of Apprenticeship - C of A) ਪ੍ਰਾਪ੍ਿ ਕਰੋ।
5. ਇਿੱ ਕ ਵਾਰ ਜਦ ਿੁਿੀਂ ਨੌਕਰੀ ਉੱਿੇ ਅਿੇ ਜਮਾਿ ਕਵਿੱ ਚ ਕਿਖਲਾਈ, ਦੋਨਾਂ ਵਾਿਿੇ ਆਪ੍ਣੀ ਕਿਖਲਾਈ ਦੇ ਘੰ ਟੇ ਪ੍ਰੇ ਕਰ ਲੈਂ ਦੇ ਹੋ ਿਾਂ ਆਪ੍ਣੇ ਯੋਗਿਾ ਦੇ ਸਰਟੀਵਿ ੇਟ (C of Q )
ਲਈ ਇਮਵਿਮਹਾਨ ਨੂੂੰ ਿੈਅ ਰੋ।
6. ਯੋਗਿਾ ਦੇ ਸਰਟੀਵਿ ੇਟ ਲਈ ਇਮਵਿਹਾਨ ਵਦਓ ਅਿੇ ਪਾਸ

ਰੋ। ਇਿ ਇਮਕਿਹਾਨ ਵਾਿਿੇ ਪ੍ਾਿ ਹੋਣ ਲਈ ਲੋ ੜੀਂਦੇ ਅੰ ਕ 70% ਜਾਂ ਇਿਿੋਂ ਵਧੇਰੇ ਹਨ। ਪ੍ਾਿ ਹੋਣ ਦਾ

ਨਿੀਜਾ ਯੋਗਿਾ ਦੇ ਿਰਟੀਕਫਕੇਟ ਵਾਿਿੇ ਯੋਗ ਹੋਣ ਦੇ ਰਪ੍ ਕਵਿੱ ਚ ਕਨਕਲੇ ਗਾ।
7. ਜਰਨੀਪ੍ਰਿਨਜ਼ ਕਲਾਿ ਦੇ ਇਿੱ ਕ ਮੈਂਬਰ ਵਜੋਂ ਓਨਟੈਰੀਓ ਕਾਲਜ ਆਫ ਟਰੇਡਜ਼ ਕੋਲ ਪੂੰ ਜੀ ਰਨ ਰਿਾਓ ਅਿੇ ਆਪ੍ਣੀ ਯੋਗਿਾ ਦਾ ਿਰਟੀਕਫਕੇਟ ਪ੍ਰਾਪ੍ਿ ਕਰੋ।

ਜੇ ਿੁਿੀਂ ਯੋਗਿਾ ਦੇ ਿਰਟੀਕਫਕੇਟ ਲਈ ਇਮਕਿਹਾਨ ਪ੍ਾਿ ਕੀਿੇ ਬਗੈਰ ਕਕਿੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਕਿੱ ਿੇ ਕਵਿੱ ਚ ਕੰ ਮ ਕਰਨਾ ਜਾਰੀ ਰਿੱ ਖਦੇ ਹੋ, ਿਾਂ ਿੁਿੀਂ ਕਨੰ ਨ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਅਿੇ
ਂ ਐਪ੍ਰਨਟਾਈਿਕਸ਼ਪ੍ ਐਕਟ, 2009 ਿਕਹਿ ਿੁਿੀਂ ਿਾਮੀਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਅਿੇ/ਜਾਂ ਜੁਰਮਾਕਨਆਂ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੋਵੋਂਗੇ।
ਓਨਟੈਰੀਓ ਕਾਲਜ ਆਫ ਟਰੇਡਜ਼ ਐਡ
TEA ਅਰਜ਼ੀ ਜਾਂ ਿਾਵਗਰਦੀ ਵਸਖਲਾਈ ਦੀ ਪਰਵ ਵਰਆ ਬਾਰੇ ਿਧੇਰੇ ਜਾਣਨ ਲਈ, ਵ ਰਪਾ
0028 (ਟੌਲ-ਿਰੀ) ’ਿੇ ਸੂੰ ਪਰ

ਰ ੇ

ਾਲਜ ਨਾਲ 647-847-3000 (GTA ਵਿਿੱ ਚ) ’ਿੇ ਜਾਂ ਵਿਰ 1-855-299-

ਰੋ।
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