آنٹیریو میں کاروبار (ٹریڈز) کرنے کے ضوابط
آنٹیریو کالج آف ٹریڈز (دی کالج) یہ یقینی بناتا ہے کہ مطلوبہ کاروبار میں کام کرنے والے افراد کے پاس آنٹیریو میں قانونی طور
پر یہ کاروبار کرنے کے لئے درکار تربیت اور سند موجود ہو۔
کسی مطلوبہ کاروبار میں قانونی طور پر کام کرنے کے لیے ،یہ ضروری ہے کہ آپ کے پاس اہلیت کی ایک سند ہو (سی آف کیو)
یا آپ بطور زیر تربیت (اپرینٹس) کی طرح رجسٹرڈ ہوں ،اور آپ الزمی طور پر آنٹیریو کالج آف ٹریڈز کے رکن ہوں۔
مطلوبہ کاروبار یہ ہیں:












ہوئسٹنگ انجینئر  -ٹاور کرین آپریٹر
موٹرسائیکل ٹیکنیشئن
پلمبر
ریفریجریشن اور ایئر کنڈیشننگ سسٹمز میکنک
رہائشی (کم اونچے) شیٹ میٹل انسٹالر
رہائشی ایئر کنڈیشننگ سسٹمز میکانک
شیل میٹل ورکر
اسٹیم فٹّر
ٹرانسمیشن ٹیکنیشئن
ٹرک اور کوچ ٹیکنیشئن
ٹرک  -ٹریلر سروس ٹیکنیشئن













االئنمنٹ اینڈ بریکس ٹیکنیشیئن
آٹو باڈی اینڈ کولیشن ڈیمیج مستری
آٹو باڈی مستری
آٹوموٹو الیکٹرانک اسیسری ٹیکنیشیئن
آٹوموٹو سروس ٹیکنیشئن
الیکٹریشیئن  -تعمیرات اور رکھ رکھاؤ
الیکٹریشین  -گھریلو اور دیہی
فیول اینڈ الیکٹریکل سسٹمز ٹیکنیشئن
ہیئر اسٹائلسٹ
ہوئسٹنگ انجینئر  -موبائل کرین آپریٹر 1
ہوئسٹنگ انجینئر  -موبائل کرین آپریٹر 2

کسی مطلوبہ کاروبار کی مطابقت میں اور قانونی طور پر کیسے کام کریں
انتخاب  :1کیا آپ کے پاس کسی ہنروالےکاروبار کا تجربہ اور قابلیت ہے؟
ٹریڈ ایکویویلنسی اسسمنٹ ( )TEAکے لیے درخواست دیں
یہ جائزہ آپ کی تربیت اور تجربے کو دیکھے گا ،اور یہ فیصلہ کرے گا کہ آیا آپ اپنے کاروبار سے متعلق اہلیت کی سند (سی آف
کیو) کا امتحان دے سکتے ہیں۔ اگر منظوری مل جاتی ہے ،اور آپ اپنے کاروبار کے ضوابطکی مطابقت میں تجربہ حاصل کر
لیتے ہیں تو ،آپ اہلیت کے عارضی سرٹیفکٹ کے لیے درخواست دینے کے اہل ہو سکتے ہیں۔ یہ سرٹیفکٹ آپ کو اپنے پیشے میں
قانونی طور پر  90دنوں تک کام کرنے کی اجازت دے گا درایں اثناء آپ اہلیت کی سند (سی آف کیو) کا امتحان دیں ۔
براہ کرم ٹریڈ ایکویویلنسی اسسمنٹ اینڈ ممبرشپ اپلیکیشن ،مکمل کرکے آغاز کریں جو اس پتے پر دستیاب ہے
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ایک گائیڈ دستیاب ہے جو درخواست کے طریق کار اور ان دستاویزات اور معلومات کیتفصیالت فراہم کرتا ہے جو آپ کے لیے
جمع کروانا ضروری ہے۔ آپ کو اپنی درخواست کی حمایت کے لیے آجران سے کام کے تجربے کے ثبوت بشمول دیگر اسناد فراہم
کرنے کی ضرورت ہوگی۔

انتخاب  :2کیا آپ کو کسی ہنروالے کاروبار کے لئےتربیت اور تجربہ کی ضرورت ہے؟
بطور زیر تربیت (فرد)(اپرنٹیس) اندراج کروائیں
زیر تربیت ایسا شخص ہوتا ہے جو کسی تجربے کار کاریگر کے ساتھ کام کرکے اور اس سے تربیت حاصل کرکے کوئی ہنر واال
کاروبار سیکھتا ہے۔ کار آموزی(اپرنٹیس شپ) میں "مالزمت کے دوران" تربیت اور "کالس میں" تربیت دونوں عناصر شامل ہوتے
ہیں۔ بطورزیر تربیت کام کرتے ہوئے ،آپ کو معاوضہ ملتا ہے اور اس کاروبار میں زیر نگرانی کام کرنے کی قانونی اجازت ہوتی
ہے ۔
 .1ایسا آجر تالش کریں جو آپ کو تربیت دینا چاہتا ہو۔ کسی کارآموزی والی مالزمت کی تالش بھی دیگر مالزمت کی تالش کی
طرح ہی ہے۔
 .2ایک رجسٹرڈ تربیتی معاہدے پر دستخط کریں (اپنے آجر اور تربیت ،کالجز اور یونیورسیٹیوں کی وزارت کے ساتھ)۔
 .3بطور ممبر برائے کالج آف ٹریڈز کی اپرنٹیسز کالس میں شامل ہوں۔
 .4کارآموزی کی سند حاصل کریں (سی آف اے) اپنی تربیت مکمل کرلینے کے بعد۔
 .5اپنے اہلیت کی سند (سی آف کیو) امتحان کا وقت مقرر کریں ،جب آپ ،مالزمت اور کالس میں اپنی تربیت کے گھنٹے مکمل
کرلیتے ہیں۔
 .6اہلیت کی سند (سی آف کیو) کا امتحان دیں اور پاس کریں۔ امتحان پاس کرنے کا نمبر  %70یا زیادہ ہے۔ پاس ہونے پر آپ اہلیت
کی سند (سی آف کیو) کے اہل ہوں گے۔
 .7آنٹیریو کالج آف ٹریڈز میں بطور رکن برائے کاریگران کی کالس اندراج کروائیں اور اپنا اہلیت کی سند (سی آف کیو) حاصل
کریں۔

اگر آپ اہلیت کی سند (سی آف کیو) امتحان پاس کیے بغیر کسی الزمی پیشہ میں کام کرنا جاری رکھتے ہیں تو ،آپ قانون شکنی
کررہے ہیں ،اور آپ کے خالف آنٹیریو کالج آف ٹریڈز اینڈ اپرنٹس شپ ایکٹ  2009کے تحت تادیبی کارروائی کی جائے گی اور/
یا جرمانہ عائد کیا جائے گا۔
 TEAبراہ کرم درخواست یا کارآموزی کے طریق کار کے بارے میں مزید جاننے کے لیے ،کالج سے GTA( 647-847-3000
میں) یا ( 1-855-299-0028ٹول فری) پر رابطہ کریں
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