
ਆਂਟੇਰੀਓ ਵਿੱਚ ਿਸੇਬੇ ਲਈ ਨਿੇਂ ਆਉਣ 
ਿਾਵਲਆਂ ਿਾਸਤੇ ਇੱਕ ਜਾਣ-ਪਛਾਣ
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Funded by / Financé par ਆਂਟੇਰੀਓ ਨਾਲ ਜਾਣ-ਪਛਾਣ

ਕੀ ਤੁਹਾਨੰੂ ਪਤਾ ਹੈ ਵਕ ਤੁਸੀਂ ਆਂਟੇਰੀਓ ਨਾਲ ਜਾਣ-ਪਛਾਣ ਦੀ 
ਿਰਕਸਾਪ ਵਿੱਚ ਸਾਮਲ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੋ?

ਿਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਵਕਰਿਪਾ ਕਰਕੇ www.
orientationontario.ca. ‘ਤੇ ਜਾਓ।

ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਵਸੱਧਾ ਸੰਪਰਕ ਕਰਨ ਿਾਸਤੇ ਵਕਰਿਪਾ ਕਰਕੇ ਸਾਡੀ 
ਦੁਭਾਸੀ ਲਾਈਨ 1-855-626-0002 O2O@costi.org.  
ਉਤੇ ਫੋਨ ਕਰੋ।
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ਧੰਨਿਾਦ 
The Orientation to Ontario/L’Ontario, c’est chez moi ਪਰਿਾਜੈਕਟ ਲਈ ਫੰਡ 
ਵਸਟੀਜ਼ਨਵਸੱਪ ਐਡਂ ਇਮੀਗਰੇਸਨ ਕੈਨੇਡਾ (ਸੀ ਆਈ ਸੀ) ਅਤੇ ਆਂਟੇਰੀਓ ਮਵਨਸਟਰੀ ਆਫ 
ਵਸਟੀਜ਼ਨਵਸੱਪ ਐਡਂ ਇਮੀਗਰੇਸਨ (ਐੱਮ ਸੀ ਆਈ) ਿੱਲੋਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਨਿੇਂ ਆਉਣ 
ਿਾਵਲਆਂ ਨੰੂ ਨਾਲ ਸਾਮਲ ਕਰਨ ਿਾਸਤੇ ਆਂਟੇਰੀਓ ਨਾਲ ਜਾਣ-ਪਛਾਣ ਿਰਕਬੁੱਕ, ਿਰਕਸਾਪਾਂ ਦੁਆਰਾ 
ਦੁਭਾਸੀ ਪਰਿਾਜੈਕਟ ਅਤੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਿੈੱਬਸਾਈਟ-orientationontario.ca ਅਤੇ ਫ਼ਰੈਂਚ ਵਿੱਚ 
-lontariocestchezmoi.ca ਵਤਆਰ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ।

ਕਾਸਟੀ (COSTI) ਇੰਮੀਗਰੈਂਟ ਸਰਿਵਸਜ਼ (COSTI 
Immigrant Services) ਹੇਠ ਦਰਜ ਪਰਿਾਜੈਕਟ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ 
ਅਤੇ ਐਡਿਾਈਜ਼ਰੀ ਕਮੇਟੀ ਮੈਂਬਰ ਏਜੰਸੀਆਂ ਅਤੇ ਭਾਈਿਾਲਾਂ, 
ਵਜੰਨ੍ਹ ਾਂ ਦੇ ਸਵਹਯੋਗ ਦੁਆਰਾ ਪਰਿਾਜੈਕਟ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਸੰਭਿ 
ਹੋਇਆ ਹੈ, ਦੇ ਸਵਹਯੋਗ ਅਤੇ ਅਗਿਾਈ ਦਾ ਧੰਨਿਾਦ ਕਰਨਾ 
ਚਾਹੁੰ ਦੀ ਹੈ।

• Association of Canadian Community Colleges 
(ACCC) 

• Canadian Immigration Integration Project 
(CIIP)

• Catholic Centre for Immigrants - Ottawa

• Collège Boréal 

• Colleges Integrating Immigrants to 
Employment (CIITE) Project

• Fanshawe College

• George Brown College

• JVS Toronto

• Multicultural Council of Windsor and Essex 
County

• Ontario Council of Agencies Serving 
Immigrants (OCASI)

• Ontario 211 Services Corporation

• Skills International

• World Education Services (WES)  

• Kitchener-Waterloo YMCA 

• YMCA of Greater Toronto

ਅਰੰਵਭਕ (ਪਾਇਲਟ) ਪਰਿਾਜੈਕਟ ਦੀ ਤਾਮੀਲ ਕਰਨ ਵਿੱਚ 
ਸਾਮਲ ਅਵਜਹੀਆਂ ਸਰਵਿਸ ਡਵਲਿਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦਾ ਿੀ ਅਸੀਂ 
ਧੰਨਿਾਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰ ਦੇ ਹਾਂ ਵਜੰਨ੍ਹ ਾਂ ਦੀ ਲਗਨ ਅਤੇ 
ਿਚਨਬੱਧਤਾ ਕਾਰਨ ਇਸ ਨੰੂ ਪਰਿਾਂਤ ਭਰ ਅੰਦਰ ਅਮਲੀ ਰੂਪ 
ਵਮਵਲਆ ਹੈ।

• Catholic Centre for Immigrants 

• Catholic Crosscultural Services

• Centre for Immigrant and Community 
Services

• Collège Boréal 

• Thorncliffe Neighbourhood Office of Toronto               

• Thunder Bay Multicultural Association

• WoodGreen Community Services 

• Working Women Community Centre

• YMCA of Hamilton/Burlington/Brantford 

• YMCAs of Cambridge & Kitchener-Waterloo

ਇਸ ਿਰਕਬੁੱਕ ਅੰਦਰ ਕਲਾਤਵਮਕ ਵਕਰਿਤੀਆਂ ਦੇ ਸਵਹਯੋਗ 
ਲਈ ਇਹ ਪਰਿਾਜੈਕਟ ਐਲਬਰਟ ਕੈਸਨ ਦੇ ਯੋਗਦਾਨ ਨੰੂ 
ਧੰਨਿਾਦ ਸਵਹਤ ਸਿੀਕਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਅੰਤ ਵਿੱਚ, ਅਸੀਂ ਉਨ੍ਹ ਾਂ ਨਿੇਂ ਆਉਣ ਿਾਵਲਆਂ ਦਾ ਿੀ ਧੰਨਿਾਦ 
ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵਜੰਨ੍ਹ ਾਂ ਨੇ ਆਂਟੇਰੀਓ ਵਿੱਚ ਰਵਹਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ 
ਹੈ। ਉਨ੍ਹ ਾਂ ਦੇ ਯੋਗਦਾਨ ਵਬਨਾਂ ਇਸ ਪਰਿਾਜੈਕਟ ਨੰੂ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰਨਾ 
ਸੰਭਿ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਣਾ। ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੰੂ!

O Canada

O Canada! 
Our home and native land! 

True patriot love  
in all thy sons command.

With glowing hearts  
we see thee rise, 
The True North  
strong and free!

From far and wide 
O Canada,  

we stand on guard for thee.

God keep our land  
glorious and free!

O Canada,  
we stand on guard for thee.

O Canada,  
we stand on guard for thee.
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Welcome to Canada
What you should know
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ਵਰਕਬੁੱਕ ਸੰਬੰਧੀ
ਆਂਟੇਰੀਓ ਵਵੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਸੁਆਗਤ ਹੈ। ਕੈਨੇਡਾ ਇੱਕ ਮਾਣਮੱਤਾ, ਬਹੁ-ਸੱਵਿਆਚਾਰਕ ਸਮਾਜ 
ਹੈ ਵਜਹੜਾ ਸੰਸਾਰ ਿਰ ਤੋਂ ਨਵੇਂ ਆਉਣ ਵਾਵਿਆਂ ਦਾ ਸੁਆਗਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਆਂਟੇਰੀਓ ਦੀ  
13 ਵਮਿੀਅਨ1 ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਵਵੱਚ 200 ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਆਏ ਿੋਕ ਸ਼ਾਮਿ ਹਨ ਜੋ 
130 ਤੋਂ ਵੱਧ ਿਾਸ਼ਾਵਾਂ ਬੋਿਦੇ ਹਨ।2 ਨਵੇਂ ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਵਸੇਬਾ ਕਰਨਾ ਇੱਕ ਖੁਸ਼ਗਵਾਰ ਮੌਕਾ 
ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ। Orientation to Ontario Workbook ਤੁਹਾਡੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰੇਗੀ। 

ਵਰਕਬੁੱਕ ਅੰਦਰ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਵੇਖੋਗੇ

ਇਹ ਵਰਕਬੁੱਕ ਤੁਹਾਨੰੂ ਆਂਟੇਰੀਓ ਅੰਦਰ ਵਸੇਬਾ ਕਰਨ ਿਈ 
ਿੋੜੀਂਦੀ ਮੁੱਢਿੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵਦੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਛੇ ਿਾਗ ਹਨ। 
ਹਰੇਕ ਿਾਗ ਅੰਦਰ ਕਈ ਵਵਸ਼ੇ ਹਨ ਜੋ, ਸਰਕਾਰੀ ਦਫ਼ਤਰਾਂ 
ਦੀਆਂ ਵੈੱਬਸਾਈਟਾਂ ਅਤੇ ਫ਼ੋਨ ਨੰਬਰਾਂ ਸਮੇਤ, ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਾਂਤ ਬਾਰੇ 
ਜਾਣਕਾਰੀ ਵਦੰਦੇ ਹਨ।

ਕਈ ਿਾਗਾਂ ਵਵੱਚ ਵਸੇਬੇ ਸੰਬੰਧੀ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਹਨ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਮੁੱਖ 
ਕਾਰਜਾਂ ਦਾ ਸੰਖੇਪ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਕੁਝ ਕੁ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਤੁਸੀਂ 
"ਵਵਚਾਰਨਯੋਗ ਗੱਿਾਂ" ਵਸਰਿੇਖ ਥੱਿੇ ਵੇਖੋਗੇ। ਇਹ ਪ੍ਰਸ਼ਨ 
ਤੁਹਾਡੀ ਅਵਜਹੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਕਰਨ ਿਈ ਸੋਚਣ ਵਵੱਚ ਮਦਦ 
ਕਰਨਗੇ ਵਜਹੜੀਆਂ ਤੁਹਾਨੰੂ ਵਸੇਬੇ ਦੇ ਅਮਿ ਦੌਰਾਨ 
ਿੋੜੀਂਦੀਆਂ ਹੈ।

ਵਸੇਬੇ ਸੰਬੰਧੀ ਆਪਣੀ ਵਨੱਜੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ, ਤੁਹਾਨੰੂ 
ਅਵਧਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਿੱਿਣ ਦੀ ਿੋੜ ਪਵੇਗੀ। ਇਹ ਵਰਕਬੁੱਕ 
ਤੁਹਾਨੰੂ ਕੁਝ ਸੁਝਾ ਵਦੰਦੀ ਹੈ ਵਕ ਤੁਸੀਂ ਔਨਿਾਈਨ ਜਾਣਕਾਰੀ 
ਵਕੱਥੋਂ ਿੱਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਕੁਝ ਿਾਹੇਵੰਦ ਸਮੱਗਰੀ ਮੁਹੱਈਆ 
ਕਰਦੀ ਹੈ।

ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਵਰਕਬੁੱਕ ਨੰੂ ਅੰਗਰੇਜੀ ਵਵੱਚ 
orientationontario.ca ਅਤੇ ਫ਼ਰੈਂਚ ਵਵੱਚ 
lontariocestchezmoi.ca ਉੱਪਰ ਔਨਿਾਈਨ ਵੀ ਵੇਖ ਸਕਦੇ 
ਹੋ। ਇਹ ਕਈ ਦੂਜੀਆਂ ਿਾਸ਼ਾਵਾਂ ਵਵੱਚ ਵੀ ਔਨਿਾਈਨ ਅਤੇ 
ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਤ ਰੂਪ ਵਵੱਚ ਉਪਿਬਧ ਹੈ।

Orientation to Ontario Workbook ਨੰੂ ਆਪਣਾ ਨਕਸ਼ਾ 
ਅਤੇ ਕੰਪਾਸ ਸਮਝੋ। ਤੁਸੀਂ ਵਕੱਥੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰ ਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਉੱਥੇ 
ਵਕਵੇਂ ਪਹੁੰ ਚਣਾ ਹੈ ਬਾਰੇ ਫ਼ੈਸਿਾ ਕਰਨ ਿਈ ਇਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ 
ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।

ਵਸੇਬੇ ਦੀ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਬਾਰੇ ਸਾਧਨ

ਇਸ ਵਰਕਬੁੱਕ ਅੰਦਰ ਤੁਹਾਨੰੂ ਆਪਣੇ ਵਸੇਬੇ ਦੀ ਯੋਜਨਾ 
ਬਣਾਉਣ ਿਈ, ਤੁਹਾਨੰੂ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਉਣ ਸੰਬੰਧੀ ਦੋ ਵੱਖ ਵੱਖ 
ਜੁਗਤਾਂ ਵਮਿਣਗੀਆਂ।

•	 ਹਰੇਕ ਿਾਗ ਦੇ ਅੰਤ ਤੇ, ਤੁਹਾਨੰੂ ਵਸੇਬੇ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਿਈ 
ਵਵਸ਼ਾ ਦਰ ਵਵਸ਼ਾ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਸਾਧਨ ਵਮਿੇਗਾ। ਇਸ 
ਸਾਧਨ ਰਾਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਅਵਹਮ ਸਾਧਨਾਂ ਦੀ 
ਸ਼ਨਾਖ਼ਤ ਕਰ ਸਕੋਗੇ ਅਤੇ ਛੋਟੀ ਵਮਆਦ ਦੇ ਟੀਵਚਆਂ ਿਈ 
ਸਮਾਸੇਧ ਵਨਸਵਚਤ ਕਰ ਸਕੋਗੇ।

•	 ਇਹ ਸਾਧਨ ਤੁਹਾਨੰੂ orientationontario.ca ਵਵਖੇ 
ਔਨਿਾਈਨ ਵੀ ਵਮਿ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਕੈਨੇਡਾ ਵਵੱਚ ਰਵਹਣ ਸੰਬੰਧੀ ਸਾਧਨ

ਵਸਟੀਜਨਵਸ਼ੱਪ ਐਡਂ ਇਮੀਗਰੇਸ਼ਨ ਕੈਨੇਡਾ ਨੇ ਔਨਿਾਈਨ 
ਸਾਧਨ ਵਤਆਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਵਜਸ ਨੰੂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵਸੇਬੇ ਦੀ 
ਯੋਜਨਾ ਕਾਇਮ ਕਰਨ ਿਈ ਵੀ ਵਰਤ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਹ ਸਾਧਨ 
cic.gc.ca/lctvac/english ਜਾਂ findlink.at/cic-lctvac ‘ਤੇ 
ਵਮਿਦੇ ਹਨ। 

ਕੈਨੇਡਾ ਵਵੱਚ ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੰੂ ਗਾਈਡ ਤੁਹਾਨੰੂ ਕੀ 
ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ

ਸਾਰੀ ਵਰਕਬੁੱਕ ਅੰਦਰ, ਤੁਸੀਂ ਅਵਜਹੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਕਈ 
ਹਵਾਿੇ ਵੇਖੋਗੇ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਵਸਟੀਜਨਵਸ਼ੱਪ ਐਡਂ ਇਮੀਗਰੇਸ਼ਨ 
ਕੈਨੇਡਾ ਵੱਿੋਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਤ Welcome to Canada ਗਾਈਡ ਵਵੱਚ 
ਿੱਿ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਹ ਆਈਕਾਨ ਵੇਖ:ੋ 

 •
ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੰੂ cic.gc.ca ਜਾਂ  findlink.at/welcomecan ਵਵਖੇ 
ਔਨਿਾਈਨ ਵੀ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦੇ ਹੋ। 

ਫ਼ਾਈਡਂਵਿੰਕਸ

ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਸਾਨੀ ਨਾਿ ਿੱਿਣ ਵਵੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰਨ 
ਿਈ, ਅਸੀਂ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਦੇ ਸਾਰੇ ਐਡਰੈਸਾਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਡੁਮੇਨਜ, 
ਫਾਈਡਂਵਿੰਕ ਸਮੇਤ ਸ਼ਾਮਿ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਜੋ ਤੁਹਾਨੰੂ ਔਨਿਾਈਨ 
ਵਵਸੇਸ਼ ਪੰਨੇ ‘ਤੇ ਵਿਜਾਂਦੇ ਹਨ।  

1 ਸਰੋਤ: Ministry of Finance: www.fin.gov.on.ca or findlink.at/092
2 ਸਰੋਤ: Ontario Immigration: ontarioimmigration.ca

 ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਤੀਕ ਪਹੰੁਚ

ਆਂਟੇਰੀਓ ਿਰ ਅੰਦਰ 
ਿਾਇਬਰੇਰੀਆਂ ਅਤੇ ਸੈਟਿਮੈਂਟ 
ਏਜੰਸੀਆਂ ਵਵਖੇ ਕੰਵਪਊਟਰ/
ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਮੁਫ਼ਤ ਉਪਿਬਧ 
ਹਨ। ਵੱਖ ਵੱਖ ਜਨਤਕ ਜਗ੍ਹਾ 
ਵਵਖੇ ਮੁਬਾਈਿ ਯੰਤਰਾਂ ਦੁਆਰਾ 
ਵਾਈ-ਫ਼ਾਈ ਤੀਕ ਮੁਫ਼ਤ ਪਹੰੁਚ 
ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
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ਕੈਨੇਡਾ ਨਾਿ  
ਜਾਣ-ਪਛਾਣ
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ਜਾਣ-ਪਛਾਣ
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ਿਾਹੇਵੰਦ ਫ਼ੋਨ ਨੰਬਰ 

ਅਤੇ ਵੈੱਬਸਾਈਟਾਂ

ਕੈਨੇਡਾ ਅਤੇ ਆਂਟੇਰੀਓ ਬਾਰੇ ਜਾਣਨਾ
ਇਹ ਿਾਗ ਤੁਹਾਡੀ ਕੈਨੇਡਾ ਅਤੇ ਆਂਟੇਰੀਓ ਪ੍ਰਾਂਤ ਨਾਿ ਜਾਣ-ਪਛਾਣ 
ਕਰਵਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਵਜਸ ਵਵੱਚ ਇਸ ਦਾ ਿੂਗੋਿ, ਜਲ਼ਵਾਯੂ,ਅਬਾਦੀ, ਅਰਥ 
ਵਵਵਸਥਾ, ਿਾਸ਼ਾਵਾਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਸ਼ਾਮਿ ਹਨ। ਤੁਸੀਂ ਉਪਯੋਗੀ ਟੈਿੀਫ਼ੋਨ 
ਨੰਬਰਾਂ ਅਤੇ ਵੈੱਬਸਾਈਟਾਂ ਦੇ ਨਾਿ ਨਾਿ ਵਸੇਬਾ ਏਜੰਸੀਆਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ 
ਵੀ ਹਾਸਿ ਕਰੋਗੇ। 
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ਕੈਨੇਡਾ ਨਾਿ ਜਾਣ-ਪਛਾਣ
ਕੈਨੇਡਾ 10 ਵਮਿੀਅਨ ਵਰਗ ਵਕਿੋਮੀਟਰ (3.9 ਵਮਿੀਅਨ ਵਰਗ ਮੀਿ) ਫ਼ੈਵਿਆ ਹੋਇਆ 
ਧਰਤੀ ‘ਤੇ ਦੂਜਾ ਸਿ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਦੇਸ਼ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਵੱਡੇ ਆਕਾਰ ਕਰਕੇ ਇਸ ਅੰਦਰ ਪਹਾੜਾਂ, 
ਜੰਗਿਾਂ, ਰੁੱਖ ਰਵਹਤ ਘਾਹ ਦੇ ਮੈਦਾਨਾਂ ਅਤੇ ਆਰਕਵਟਕ ਟੁੰ ਡਰਾ ਸਮੇਤ ਿਾਂਤ ਿਾਂਤ ਦੇ 
ਵਦ੍ਰਸ਼ਵਚਤਰ ਮੌਜੂਦ ਹਨ।

ਸਵਹਰ, ਪ੍ਰਾਂਤ ਅਤੇ ਖੇਤਰ

ਕੈਨੇਡਾ ਦਾ ਰਾਜਧਾਨੀ ਸ਼ਵਹਰ ਆਟਵਾ ਹੈ ਜੋ ਆਂਟੇਰੀਓ ਅੰਦਰ 
ਸਵਥਤ ਹੈ। ਇਹ ਕੈਨੇਡਾ ਦਾ ਚੌਥਾ ਸਿ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸ਼ਵਹਰ ਹੈ। 
ਦੂਜੇ ਸਿ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਸ਼ਵਹਰ ਟਰਾਂਟੋ (ਆਂਟੇਰੀਓ) ਮੰਟਰੀਅਿ 
(ਕੁਬੈੱਕ) ਅਤੇ ਵੈਨਕੂਵਰ (ਵਬ੍ਰਵਟਸ਼ ਕੁਿੰਬੀਆ) ਹਨ।

ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ 10 ਪ੍ਰਾਂਤ ਅਤੇ ਵਤੰਨ ਟੈਵਰਟਰੀਆਂ ਹਨ ਵਜੰਨ੍ਹ ਾਂ  
ਦੀ ਆਪਣੀ ਆਪਣੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਹੈ। ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਖੇਤਰ  
ਇਹ ਹਨ:

•	 ਅਟਿਾਂਵਟਕ ਪ੍ਰਾਂਤ (ਵਨਊਫ਼ਾਊਂਡਿੈਂਡ ਅਤੇ ਿੈਬਰੇਡੋਰ,  
ਵਪ੍ਰੰ ਸ ਐਡਵਰਡ- ਆਈਿੈਂਡ, ਨੋਵਾ ਸਕੋਸ਼ੀਆ, ਅਤੇ ਵਨਊ 
ਬ੍ਰਨਜਵਵੱਕ) 

•	 ਸੈਂਟਰਿ ਕੈਨੇਡਾ (ਕੁਬੈੱਕ ਅਤੇ ਆਂਟੇਰੀਓ)

•	 ਪਰੇਅਰੀ ਪ੍ਰਾਂਤ (ਮੈਨੀਟੋਬਾ, ਸੈਸਕੈਚੁਵਾਨ ਅਤੇ 
ਐਿਬਰਟਾ)

•	 ਪਛਮੀ ਤੱਟ (ਵਬ੍ਰਵਟਸ਼ ਕੁਿੰਬੀਆ)

•	 ਉੱਤਰ (ਨੁਨੂਵੈਟ, ਨਾਰਥਵੈਸਟ ਟੈਵਰਟਰੀਜ ਅਤੇ ਯੂਕਾਨ)

 • p.18

ਮੋਢੀ ਿੋਕ ਅਤੇ ਇਮੀਗਰੇਸ਼ਨ

ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਤੰਨ ਮੋਢੀ ਿੋਕ ਹਨ: ਆਵਦ-ਵਾਸੀ, ਫ਼ਰੈਂਚ ਅਤੇ 
ਵਬ੍ਰਵਟਸ਼। 

ਯੌਰਪੀ ਖੋਜੀ, ਮੋਢੀ ਅਤੇ ਵਸੇਬਾਕਾਰ ਿੋਕਾਂ ਤੋਂ ਪਵਹਿਾਂ ਕੈਨੇਡਾ 
ਵਵੱਚ ਆਵਦ-ਵਾਸੀ ਿੋਕ ਰਵਹੰਦੇ ਸਨ। ਇਸ ਸਮੇਂ, ਇਹ ਸ਼ਬਦ 
ਵਤੰਨ ਗਰੁੱਪਾਂ ਨਾਿ ਸੰਬੰਧਤ ਹੈ: First Nations (ਕਈ ਵਾਰੀ 
"ਇੰਡੀਅਨਜ" ਵਕਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ) Inuit ਅਤੇ Métis ਆਵਦਵਾਸੀ 
ਿੋਕ ਕੈਨੇਡਾ ਿਰ ਅੰਦਰ ਆਪਣੇ ਿਾਈਚਾਵਰਆਂ ਅਤੇ ਸ਼ਵਹਰਾਂ 
ਵਵੱਚ ਰਵਹੰਦੇ ਹਨ।

ਵਸੇਬਾਕਾਰ ਫ਼ਰੈਂਚ 1600ਵਵਆਂ ਅਤੇ 1700ਵਵਆਂ ਵਵੱਚ ਆਏ 
ਸਨ, ਜਦਵਕ ਅੰਗਰੇਜੀ ਬੋਿਣ ਵਾਿੇ ਵਸੇਬਾਕਾਰ ਇੰਗਿੈਂਡ, 
ਵੇਲ਼ਜ, ਸਕਾਟਿੈਂਡ ਅਤੇ ਆਇਰਿੈਂਡ ਤੋਂ 17ਵੀਂ ਅਤੇ 20ਵੀਂ ਸਦੀ 
ਵਵਚਕਾਰ ਆਏ ਸਨ। 

ਵਪਛਿੇ 200 ਸਾਿਾਂ ਦੌਰਾਨ ਵੱਖ ਵੱਖ ਨਸਿੀ ਅਤੇ ਧਾਰਮਕ 
ਗਰੁੱਪਾਂ ਦੇ ਿੋਕਾਂ ਨੇ ਕੈਨੇਡਾ ਵਵੱਚ ਆਵਾਸ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅੱਜ,  
20 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਕੈਨੇਡਾ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜਨਮੇਂ ਹੋਏ ਹਨ। 
ਟਰਾਂਟੋ ਵਵੱਚ, ਇਹ ਵਗਣਤੀ 45 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ। 

ਅੰਗਰੇਜੀ ਤੇ ਫ਼ਰੈਂਚ, ਕੈਨੇਡਾ ਦੀਆਂ ਦੋ ਸਰਕਾਰੀ ਿਾਸ਼ਾਵਾਂ ਹਨ। 
ਕਨੰੂਨ ਅਨੁਸਾਰ, ਫ਼ੈਡਰਿ ਸਰਕਾਰ ਿਈ ਿਾਜਮੀ ਹੈ ਵਕ ਉਹ 
ਸਾਰੇ ਕੈਨੇਡਾ ਵਵੱਚ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅੰਗਰੇਜੀ ਅਤੇ ਫ਼ਰੈਂਚ ਦੋਵਾਂ ਵਵੱਚ 
ਮੁਹੱਈਆ ਕਰੇ।

 • p.21

ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਨਾਗਵਰਕ ਬਣਨਾ

ਵਜਉਂ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਕੈਨੇਡਾ ਪਹੁੰ ਚ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਨਾਿ ਹੀ ਨਾਗਵਰਕ 
ਬਣਨ ਿਈ ਤੁਸੀਂ ਵਤਆਰੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਕੈਨੇਡਾ ਵਵੱਚ 
ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੰੂ ਅੰਦਰ ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵੇਖੋ। ਨਾਗਵਰਕਤਾ ਦਾ 
ਟੈਸਟ ਦੇਣ ਿਈ cic.gc.ca ਜਾਂ  findlink.at/cic-study ਵਵਖੇ 
ਮੁਫ਼ਤ ਗਾਈਡ ਪੜ੍ਹੋ।

 • p.137
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5ਕੈਨੇਡਾ ਅਤੇ ਆਂਟੇਰੀਓ ਬਾਰੇ ਜਾਣਨਾ

ਸਰਕਾਰ
ਕੈਨੇਡਾ ਇੱਕ ਸੰਵਵਧਾਨਕ ਰਾਜਤੰਤਰ ਅਤੇ ਫ਼ੈਡਰਿ ਿੋਕਤੰਤਰ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਿਾਵ ਹੈ ਵਕ ਕੈਨੇਡਾ 
ਦਾ ਮੁੱਖੀ ਰਾਣੀ ਜਾਂ ਰਾਜਾ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ ਜਦਵਕ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮੁਖੀ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ। 
ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਜੁੰ ਮੇਵਾਰੀਆਂ ਫ਼ੈਡਰਿ, ਪ੍ਰਾਂਵਤਕ ਅਤੇ ਟੈਰੀਟੋਰੀਅਿ ਪੱਧਰ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ 
ਵਵਚਕਾਰ ਵੰਡੀਆਂ ਹੁੰ ਦੀਆਂ ਹਨ। ਜਨਤਕ ਵੋਟ ਪ੍ਰਣਾਿੀ ਦੁਆਰਾ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਆਪਣੇ ਫ਼ੈਡਰਿ, 
ਪ੍ਰਾਂਵਤਕ ਅਤੇ ਵਮਊਂਵਸਪਿ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਚੁਣਦੇ ਹਨ। 

ਕੈਨੇਡਾ ਵਵੱਚ ਰਾਣੀ ਜਾਂ ਰਾਜੇ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਵਨਧਤਾ ਗਵਰਨਰ 
ਜਨਰਿ (ਫ਼ੈਡਰਿ) ਅਤ ੇ10 ਿੈਫ਼ਟੀਨੈਂ ਟ ਗਵਰਨਰ ਜਨਰਿ 
(ਪ੍ਰਾਂਵਤਕ) ਕਰਦੇ ਹਨ।

 • p.24–25

ਫ਼ੈਡਰਿ ਸਰਕਾਰ

ਮਾਮਿੇ ਵਜਵੇਂ ਵਕ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਵਖਆ, ਵਵਦੇਸ਼ੀ ਮਾਮਿੇ, ਮੁਦਰਾ 
ਅਤੇ ਬੈਂਵਕੰਗ, ਐਪਂਿਾਇਮੈਂਟ ਇਨਸ਼ੋਰੈਂਸ, ਡਾਕ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਤੇ 
ਫੌਜਦਾਰੀ ਕਨੰੂਨ। ਫ਼ੈਡਰਿ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਪਰਧਾਨ 
ਮੰਤਰੀ ਵੱਿੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਫ਼ੈਡਰਿ ਸਰਕਾਰ ਦੇ 
ਨੁਮਾਇੰਵਦਆਂ ਨੰੂ ਪਾਰਿੀਮੈਂਟ ਦੇ ਮੈਂਬਰ (ਜਾਂ ਐੱਮ ਪੀ) 

ਪ੍ਰਾਂਵਤਕ/ਟੈਵਰਟਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ

ਪ੍ਰਾਂਵਤਕ/ਟੈਵਰਟਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਅਵਜਹੇ ਮਾਵਮਿਆਂ 
ਨਾਿ ਨਵਜੱਠਦੀਆਂ ਹਨ ਵਜਵੇਂ ਵਕ ਵਸਹਤ, ਵਸੱਵਖਆ ਅਤੇ 
ਆਵਾਜਾਈ। ਆਂਟੇਰੀਓ ਵਵੱਚ, ਪ੍ਰਾਂਵਤਕ ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਗਠਨ ਨੰੂ 
ਆਂਟੇਰੀਓ ਿੈਵਜਸਿੇਚਰ ਵਕਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਾਂਵਤਕ ਸਰਕਾਰ ਦੇ 
ਨੁਮਾਇੰਵਦਆਂ ਨੰੂ ਮੈਂਬਰਜ ਆਫ਼ ਪਰੋਵਵੰਸ਼ਿ ਪਾਰਿੀਮੈਂਟ (ਜਾਂ 
ਐੱਮ ਪੀ ਪੀ) ਵਕਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਵਮਊਂਵਸਪਿ ਸਰਕਾਰਾਂ (ਤੁਹਾਡਾ ਸਥਾਨਕ ਿਾਈਚਾਰਾ ਜਾਂ 
ਸ਼ਵਹਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ) ਸਥਾਨਕ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਜਵੇਂ ਵਕ ਕੂੜਾ-
ਕਰਕਟ ਇਕੱਤਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਮਨੋਰੰਜਨ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਾਿ 
ਨਵਜੱਠਦੀਆਂ ਹਨ। ਵਮਊਂਵਸਪਿ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਵਦਆਂ  
ਨੰੂ ਕੌਂਸਿਰ ਵਕਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

•	 ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਪ੍ਰਣਾਿੀ ਬਾਰੇ ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ 
canada.gc.ca ਜਾਂ  findlink.at/cgovsystem ਵਵਖੇ ਵੀ 
ਵਮਿਦੀ ਹੈ।

•	 ਆਂਟੇਰੀਓ ਦੀ ਪ੍ਰਾਂਵਤਕ ਸਰਕਾਰ ਬਾਰੇ ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ 
ontario.ca ਜਾਂ findlink.at/govontario ਤੋਂ ਵੀ ਵਮਿਦੀ ਹੈ।

•	 ਆਂਟੇਰੀਓ ਵਵੱਚ ਵਮਊਂਵਸਪਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਕਵੇਂ ਕੰਮ 
ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਬਾਰੇ ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ 
yourlocalgovernment.com ਵਵਖੇ ਵਮਿਦੀ ਹੈ। 

ਵਵਚਾਰਨਯੋਗ ਗੱਿਾਂ

ਮੇਰਾ/ਮੇਰੀ ਐੱਮ ਪੀ ਕੌਣ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ 
ਵਕਹੜੇ ਮਸਵਿਆਂ ਨਾਿ ਨਵਜੱਠਦਾ/
ਨਵਜੱਠਦੀ ਹ?ੈ

ਮੇਰਾ/ਮੇਰੀ ਐੱਮ ਪੀ ਪੀ ਕੌਣ ਹੈ ਅਤੇ 
ਉਹ ਵਕਹੜੇ ਮਸਵਿਆਂ ਨਾਿ 
ਨਵਜੱਠਦਾ/ਨਵਜੱਠਦੀ ਹੈ?

ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਸਥਾਨਕ ਕੌਂਸਿਰ ਨਾਿ ਵਕਵੇਂ 
ਸੰਪਰਕ ਕਰਾਂ?
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ਆਂਟੇਰੀਓ ਨਾਿ ਜਾਣ-ਪਛਾਣ
ਕੈਨੇਡਾ ਵਵੱਚ ਆਉਣ ਵਾਿੇ ਸਾਰੇ ਆਵਾਸੀਆਂ ਵਵੱਚੋਂ ਿਗਿਗ ਅੱਧੇ ਆਂਟੇਰੀਓ ਨੰੂ ਆਪਣੇ ਨਵੇਂ 
ਘਰ ਵਜੋਂ ਚੁਣਦੇ ਹਨ।3 ਆਂਟੇਰੀਓ ਨੰੂ ਆਪਣੇ ਬਹੁ-ਸੱਵਿਆਚਾਰਕ ਸਮਾਜ ਹੋਣ ਦਾ ਮਾਨ ਹੈ  
ਅਤੇ ਇਹ ਅੰਤ੍ਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਤਜਾਰਤ ਤੇ ਵਪਾਰ ਦਾ ਵਵਵਿੰਨ ਕੇਂਦਰ ਹੈ। 

ਅਬਾਦੀ ਅਤੇ ਿੂਗੋਿ

ਅਬਾਦੀ ਪੱਖੋਂ ਆਂਟੇਰੀਓ ਸਿ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਪ੍ਰਾਂਤ (13 ਵਮਿੀਆਨ ਤੋਂ 
ਵੱਧ) ਹੈ। ਬਹੁਤੇ ਆਂਟੇਰੀਓ ਵਾਸੀ ਗਰੇਟ ਿੇਕਸ ਨਾਿ ਿੱਗਦੀ 
ਪ੍ਰਾਂਤ ਦੀ ਦੱਖਣੀ ਹੱਦ ਨੇੜੇ ਸਵਥਤ ਸ਼ਵਹਰੀ ਥਾਵਾਂ ਵਵਖੇ ਰਵਹੰਦੇ 
ਹਨ। ਆਮ ਕਰਕੇ, ਪ੍ਰਾਂਤ ਦੇ ਉੱਤਰੀ ਇਿਾਵਕਆਂ ਦੇ ਸ਼ਵਹਰ ਤੇ 
ਿਾਈਚਾਰੇ ਦੂਵਜਆਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਿੇ ਛੋਟੇ ਹਨ। 

ਆਂਟੇਰੀਓ ਦੇ ਕਈ ਸ਼ਵਹਰਾਂ ਅਤੇ ਕਸਵਬਆਂ ਦੇ ਨਾਂ ਪ੍ਰਾਂਤ ਦੇ 
ਅਮੀਰ ਆਵਦਵਾਸੀ ਇਵਤਹਾਸ ਅਤੇ ਵਵਰਾਸਤ ਦਾ ਅਕਸ ਹਨ: 
ਆਂਟੇਰੀਓ ਇਰਾਕੁਇਨ ਸ਼ਬਦ "ਕਨਾਡੇਰੀਓ" ਵਵੱਚੋਂ ਵਨਕਵਿਆ 
ਹੈ ਵਜਸ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ "ਸੁੰ ਦਰ ਝੀਿਾਂ" ਜਾਂ "ਵਝਿਵਮਿ ਕਰਦੇ 
ਪਾਣੀ ।"

ਕੈਨੇਡਾ ਵਵੱਚ 10 ਪ੍ਰਾਂਤ ਅਤੇ ਵਤੰਨ ਟੈਵਰਟਰੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ 
ਆਕਾਰ ਦਾ ਅੰਦਾਜਾ ਇਥੋਂ ਿੱਗਦਾ ਹੈ ਵਕ ਇਸ ਦਾ ਆਕਾਰ 
ਫ਼ਰਾਂਸ ਨਾਿੋਂ ਿਗਿਗ ਦੁੱਗਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਿਾਰਤ ਦੇ ਆਕਾਰ ਦਾ 
ਇੱਕ ਵਤਹਾਈ ਹੈ।

ਆਂਟੇਰੀਓ ਨੰੂ ਘੁੰ ਮ ਵਫ਼ਰ ਕੇ ਵੇਖਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਉਣ ਬਾਰੇ 
ਜਾਣਨ ਿਈ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਟੂਰਇਜਮ ਵੈੱਬਸਾਈਟ 
ontariotravel.net ਵੇਖੋ। 

ਆਂਟੇਰੀਓ ਦੇ ਪ੍ਰਵਕਰਤਕ ਵਾਤਾਵਰਨ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਦਾ ਅਨੰਦ 
ਿੈਣ ਿਈ ਆਂਟੇਰੀਓ ਦੇ ਵਕਸੇ ਪਰੋਵਵੰਸ਼ਿ ਪਾਰਕ ਵਵੱਚ ਜਾਓ। 
ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ provincialparks.ca ਤੋਂ ਹਾਸਿ ਕਰੋ।

3 ਸਰੋਤ: Citizenship and Immigration Canada: cic.gc.ca ਜਾਂ findlink.at/prstats
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ਆਵਦਵਾਸੀ ਸੱਵਿਆਚਾਰ

ਉੱਤਰੀ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਮੂਿ ਵਾਸੀਆਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹ ਾਂ ਦੀ ਸੰਤਾਨ ਦਾ 
ਸਮੂਹਕ ਨਾਂ "ਆਵਦਵਾਸੀ ਿੋਕ" ਹੈ। ਉਹ ਆਂਟੇਰੀਓ ਅੰਦਰ 
ਘੱਟੋ ਘੱਟ 7,000 ਸਾਿ ਤੋਂ ਰਵਹੰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। 

ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਸੰਵਵਧਾਨ ਅਨੁਸਾਰ ਆਵਦਵਾਸੀ ਿੋਕਾਂ ਦੇ ਵਤੰਨ 
ਗਰੁੱਪ ਹਨ: ਫ਼ਸਟ First Nations, Métis ਅਤੇ Inuit ਇਹ 
ਵਵਿੱਖਣ ਇਵਤਹਾਸਾਂ, ਿਾਸ਼ਾਵਾਂ, ਸੱਵਿਆਚਾਰਕ ਰਹੁ-ਰੀਤੀਆਂ 
ਅਤੇ ਆਤਮਕ ਮਤਾਂ ਵਾਿੇ ਵਤੰਨ ਵਿੰਨ ਵਿੰਨ ਿੋਕ ਹਨ। 
ਆਂਟੇਰੀਓ ਅੰਦਰ ਫ਼ਸਟ First Nations ਦੇ ਿੋਕਾਂ ਵਵੱਚ 
ਐਿਗੁਆਂਕੁਇਨ-ਬੋਿਣ ਵਾਿੇ ਕ੍ਰੀਅ, ਓਜੀ ਕ੍ਰੀਅ, 
ਅਿਗੁਆਂਕੁਇਨ, ਓਵਜਬਵੇ, ਓਡਾਵਾ, ਪੋਟਾਵਾਤਮੀ ਅਤੇ 
ਡੈਿਾਵੇਅਰ, ਅਤੇ ਇਰਾਕੁਇਨ ਬੋਿਦੇ ਵਸਕਸ ਨੇਸ਼ਨਜ  
(ਮੋਹਾਕ, ਓਨੀਡਾ, ਓਨੋਨਡੈਗਾ, ਕਾਯੂਗਾ, ਸੈਵਨਕਾ ਅਤੇ 
ਟਸਕਾਰੋਰਾ - Mohawk, Oneida, Onondaga, Cayuga, 
Seneca, Tuscarora) ਸ਼ਾਮਿ ਹਨ। Métis ਫ਼ਸਟ First 
Nations ਅਤੇ ਯੌਰਪੀ ਵਮਸ਼ਰਤ ਵੰਸ਼ ਦੇ ਿੋਕ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹ 
ਆਪਣੀ ਸ਼ਨਾਖ਼ਤ Métis ਵਜੋਂ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਹਨ। Inuit 
ਆਰਕਵਟਕ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਅਵਜਹੇ ਆਵਦਵਾਸੀ ਿੋਕ ਹਨ ਵਜਨ੍ਹ ਾਂ 
ਵਵੱਚ ਨੁਨੂਵੈਟ, ਨਾਰਥਵੈਸਟ ਟ੍ਰੈਰੀਟਰੀਜ, ਯੂਕਾਨ, ਉੱਤਰੀ 
ਕੁਬੈੱਕ ਅਤੇ ਿੈਬਰੇਡੋਰ ਸ਼ਾਮਿ ਹਨ।   

2009 ਵਵੱਚ, ਜੂਨ ਨੰੂ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਆਵਦਵਾਸੀ ਮਹੀਨਾ ਘੋਸ਼ਤ 
ਕੀਤਾ ਵਗਆ ਸੀ। ਹਰ ਸਾਿ, ਆਂਟੇਰੀਓ ਵਾਸੀ ਆਵਦਵਾਸੀਆਂ  
ਦੇ ਸੱਵਿਆਚਾਰਕ ਸਮਾਗਮਾਂ ਵਵੱਚ ਸ਼ਾਮਿ ਹੁੰ ਦੇ ਹਨ ਅਤੇ 
ਆਂਟੇਰੀਓ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਿਰ ਅੰਦਰ ਆਵਦਵਾਸੀ ਿੋਕਾਂ ਦੇ ਅਮੀਰ 
ਵਵਰਸੇ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਹੁੰ ਦੇ ਹਨ।

2006 ਦੀ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਜਨਸੰਵਖਆ ਅਨੁਸਾਰ ਇੱਕ ਵਮਿੀਅਨ 
ਤੋਂ ਵੱਧ ਿੋਕਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸ਼ਨਾਖ਼ਤ ਆਵਦਵਾਸੀ ਵਜੋਂ ਕਰਵਾਈ 
ਹੈ। ਕੈਨੇਡਾ ਵਵੱਚ ਆਵਦਵਾਸੀ ਿੋਕ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਸਮੁੱਚੀ ਅਬਾਦੀ 
ਦਾ 2.8 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਬਣਦੇ ਹਨ।

ਆਵਦਵਾਸੀ ਿੋਕਾਂ ਦੀ ਸਿ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਅਬਾਦੀ ਆਂਟੇਰੀਓ ਵਵੱਚ 
ਹੈ। ਇਸ ਸਮੇਂ, ਫ਼ਸਟ First Nations, Métis ਅਤੇ Inuit ਦੇ 
ਕੋਈ 300,000 ਿੋਕ ਆਂਟੇਰੀਓ ਵਵੱਚ ਰਵਹੰਦੇ ਹਨ ਜੋ 
ਆਂਟੇਰੀਓ ਦੀ ਅਬਾਦੀ ਦਾ 2 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹਨ ਅਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਅੰਦਰ 
ਸਾਰੇ ਆਵਦਵਾਸੀਆਂ ਦਾ ਿਗਿਗ ਪੰਜਵਾਂ ਵਹੱਸਾ ਹਨ। ਉਹ 
ਵਰਜਰਵਾਂ, ਸ਼ਵਹਰਾਂ ਅਤੇ ਪੇਂਡੂ ਿਾਈਚਾਵਰਆਂ ਵਵੱਚ ਰਵਹੰਦੇ ਹਨ। 
ਕੁਝ ਦੂਰ ਦੁਰਾਡੇ ਅਵਜਹੇ ਛੋਟੇ ਿਾਈਚਾਵਰਆਂ ਵਵੱਚ ਰਵਹੰਦੇ ਹਨ 
ਵਜੱਥੇ ਸਾਰਾ ਸਾਿ ਹਵਾਈ ਜਹਾਜ ਰਾਹੀਂ ਜਾਂ ਸਰਦੀਆਂ ਵਵੱਚ 
ਬਰਫ਼ਾਂ ਵਾਿੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਰਾਹੀਂ ਹੀ ਪਹੁੰ ਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। 
ਮੁੱਖ ਸ਼ਵਹਰੀ ਆਵਦਵਾਸੀ ਅਬਾਦੀ ਥੰਡਰ ਬੇਅ, ਸਡਬਰੀ, ਸੂ ਸੈਂ 
ਮੈਰੀ, ਆਟਵਾ ਅਤੇ ਟਰਾਂਟੋ ਵਵੱਚ ਰਵਹੰਦੀ ਹੈ। 

ਆਵਦਵਾਸੀ ਿੋਕਾਂ ਬਾਰੇ ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਿਈ 
aadnc-aandc.gc.ca ਅਤ 
ontario.ca/ministry-aboriginal-affairs ‘ਤੇ ਜਾਓ

ਿਾਸ਼ਾਵਾਂ

ਪ੍ਰਾਂਤ ਅੰਦਰ ਸਿ ਤੋਂ ਵੱਧ ਬੋਿੀ ਜਾਣ ਵਾਿੀ ਆਮ ਿਾਸ਼ਾ 
ਅੰਗਰੇਜੀ ਹੈ ਜੋ ਵਕ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੀ ਪਵਹਿੀ ਿਾਸ਼ਾ ਹੈ। ਫ਼ਰੈਂਚ 
ਆਂਟੇਰੀਓ ਦੇ ਫ਼ਰੈਕੋਫ਼ੋਨ ਿਾਈਚਾਵਰਆਂ ਵਵੱਚ ਵਰਤੀ ਜਾਂਦੀ  
ਹੈ ਅਤੇ ਆਂਟੇਰੀਓ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸਕੂਿੀ ਬੱਵਚਆਂ ਨੰੂ ਪੜ੍ਹਾਈ ਜਾਂਦੀ 
ਹੈ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਅੰਗਰੇਜੀ ਅਤੇ ਫ਼ਰੈਂਚ, ਦੋਹਾਂ ਿਾਸ਼ਾਵਾਂ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ 
ਜਾਣਦੇ ਹੋਵੋ, ਤਾਂ ਨੌਕਰੀ ਿਿਣ ਵਵੱਚ ਤੁਹਾਨੰੂ ਦ੍ਹਵਜਆ ਦੇ 
ਮੁਕਾਬਿੇ ਿਾਿ ਵਮਿਦਾ ਹੈ।

ਅਰਥ ਵਵਵਸਥਾ

ਆਂਟੇਰੀਓ ਦੀ ਅਰਥ ਵਵਵਸਥਾ ਵਿੰਨ ਵਿੰਨ ਵਕਸਮ ਦੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਾਂਤ 
ਦੇ ਦੱਖਣੀ ਵਹੱਸੇ ਵਵੱਚ, ਤੁਸੀਂ ਵਵੱਤੀ ਸੇਵਾਵਾਂ, ਮੇਜਬਾਨੀ 
ਉਦਯੋਗ, ਵਨਰਮਾਣ ਉਦਯੋਗ, ਜੀਵਨ ਵਵਵਗਆਨ ਅਤੇ ਸੂਚਨਾ 
ਅਤੇ ਟੈਿੀਕਵਮਊਨੀਕੇਸ਼ਨ ਤਕਨੌਿੋਜੀ ਵੇਖੋਗੇ।

ਪ੍ਰਾਂਤ ਦੇ ਉੱਤਰੀ ਵਹੱਸੇ ਅੰਦਰ ਅਰਥ ਵਵਵਸਥਾ ਇਵਤਹਾਸਕ 
ਤੌਰ ਤੇ ਪ੍ਰਾਵਕਰਤਕ ਸਾਧਨਾਂ ‘ਤੇ ਵਨਰਿਰ ਕਰਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। 
ਮੁੱਖ ਉਦਯੋਗਾਂ ਵਵੱਚ ਖਾਣਾਂ ਦੀ ਖੁਦਾਈ, ਵਣ ਵਵਵਗਆਨ ਅਤੇ 
ਪਾਣੀ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਵਾਿੀ ਵਬਜਿੀ ਹੈ।

Ministry of Finance ਦੀ www.fin.gov.on.ca ਜਾਂ 
findlink.at/economy ਤੋਂ ਆਂਟੇਰੀਓ ਦੀ ਅਰਥ ਵਵਵਸਥਾ ਬਾਰੇ 
ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹਾਸਿ ਕਰੋ।
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9ਕੈਨੇਡਾ ਅਤੇ ਆਂਟੇਰੀਓ ਬਾਰੇ ਜਾਣਨਾ

ਜਿਵਾਯੂ
ਆਂਟੇਰੀਓ ਅੰਦਰ ਔਸਤਨ ਮਾਸਕ ਤਾਪਮਾਨ (ਸੈਿਸੀਅਸ ਵਡਗਰੀਆਂ ਵਵੱਚ) 4
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4 ਸਰੋਤ: currentresults.com or findlink.at/091

ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹ?ੋ

•	 ਹਰ ਸਤੰਬਰ ਨੰੂ ਟਰਾਂਟੋ ਇੰਟਰਨੇਸ਼ਨਿ ਵਫ਼ਿਮ ਫ਼ੈਸਟੀਵਿ 
(TIFF) ਿੱਗਦਾ ਹੈ ਜੋ ਦੁਨੀਆ ਵਵੱਚ ਸਿ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਤੇ ਸਿ 
ਤੋਂ ਪ੍ਰਵਤਸ਼ਠ ਫ਼ੈਸਟੀਵਿਾਂ ਵਵੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ।

•	 ਆਂਟੇਰੀਓ ਅੰਦਰ 20 ਪਵਬਿਕ ਯੂਨੀਵਰਵਸਟੀਆਂ ਹਨ 
ਅਤੇ ਐਪਿਾਈਡ ਆਟਰਸ ਅਤੇ ਤਕਨਾਿੋਜੀ ਦੇ 24 
ਕਾਿਜ ਹਨ। 

•	 ਆਂਟੇਰੀਓ ਵਵੱਚ, 1,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਵੰਡ ਟਰਬਾਈਨਾਂ ਹਨ ਜੋ 
ਕੈਨੇਡਾ ਨੰੂ ਵਾਯੂ ਊਰਜਾ ਦਾ ਮੋਹਰੀ ਬਣਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ।

•	 ਐਿਗੁਨਕੁਇੰਨ ਪਰੋਵਵੰਸ਼ਿ ਪਾਰਕ 1893 ਵਵੱਚ ਸਥਾਪਤ 
ਕੀਤਾ ਵਗਆ ਸੀ ਅਤੇ ਇਹ ਆਂਟੇਰੀਓ ਦਾ ਸਿ ਤੋਂ ਪਵਹਿਾ 
ਅਤੇ ਵੱਡਾ ਪਾਰਕ ਹੈ।

ONTARIO QUICK FACTS

ਰਾਜਧਾਨੀ 
ਟਰਾਂਟੋ ਕੈਨੇਡਾ ਦਾ ਸਿ ਤੋਂ ਵੱਡਾ  
ਸ਼ਵਹਰ ਹੈ, ਵਜਸ ਦੀ ਅਬਾਦੀ ਿਗਿਗ 
4 ਵਮਿੀਅਨ ਹੈ

ਅਵਧਕਾਰਕ ਫ਼ੁੱਿ
ਵਚੱਟਾ ਵਟ੍ਰਿੀਅਮ 

ਅਵਧਕਾਰਕ ਰੁੱਖ
ਪੂਰਬੀ ਵਚੱਟਾ ਵਦਉਦਾਰ 

ਅਵਧਕਾਰਕ ਪੰਛੀ
ਆਮ ਿੂਨ (ਜਲ਼ ਪੰਛੀ)
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ਸੈਟਿਮੈਂਟ (ਵਸੇਬਾ) ਏਜੰਸੀਆਂ
ਆਂਟੇਰੀਓ ਪਹੁੰ ਚ ਜਾਣ ਵਪੱਛੋਂ, ਤੁਸੀਂ ਵਸੇਬਾ ਏਜੰਸੀ ਤੋਂ ਮਦਦ ਹਾਸਿ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਵਸੇਬਾ 
ਏਜੰਸੀਆਂ ਿਾਈਚਾਰਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਹਨ ਵਜਹੜੀਆਂ ਨਵੇਂ ਆਉਣ ਵਾਵਿਆਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਦੀਆਂ 
ਹਨ। ਸੇਵਾਵਾਂ ਗੁਪਤ, ਮੁਫ਼ਤ ਅਤੇ ਕਈ ਿਾਸ਼ਾਵਾਂ ਵਵੱਚ ਵਮਿਦੀਆਂ ਹਨ

ਵਸੇਬਾ ਵਰਕਰ ਕਈ ਿਾਈਚਾਰਕ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਬਾਰੇ 
ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤੇ ਜਾਣ-ਪਛਾਣ ਦੇ ਕੇ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦਾ 
ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਵਰਹਾਇਸ਼, ਵਸਹਤ ਸੰਿਾਿ, ਿਾਸ਼ਾ ਦੀ ਵਸਖਿਾਈ, 
ਨੌਕਰੀ ਵਕਵੇਂ ਿੱਿਣੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਈ ਹੋਰ ਉਪਿਬਧ ਸੇਵਾਵਾਂ 
ਬਾਰੇ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਹੋ।

ਕਈ ਵਸੇਬਾ ਏਜੰਸੀਆਂ ਅਵਜਹੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ 
ਜੋ ਤੁਹਾਨੰੂ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪਵਰਵਾਰ ਨੰੂ ਨਵੇਂ ਿਾਈਚਾਰੇ ਨਾਿ ਜੋੜਨ 
ਵਵੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਕੈਨੇਡਾ ਅਤੇ ਆਂਟੇਰੀਓ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ, ਨਵੇਂ ਆਉਣ  
ਵਾਵਿਆਂ ਨੰੂ ਆਂਟੇਰੀਓ ਿਰ ਅੰਦਰ ਵਸੇਬਾ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪਰਦਾਨ 
ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਅਵਜਹੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੰੂ ਫੰ਼ਡ ਮੁਹੱਈਆ 
ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ।

ਆਪਣੇ ਇਿਾਕੇ ਵਵੱਚ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਕਰਨਾ

•	 Settlement.org ਤੁਹਾਡੇ ਇਿਾਕੇ ਅੰਦਰ ਿਾਈਚਾਰਕ 
ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਤੇ ਵਸੇਬੇ ਨਾਿ ਸੰਬੰਧਤ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਿੋੜਾਂ  
ਬਾਰੇ ਿਾਹੇਵੰਦ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਦੀ 
ਹੈ:  settlement.org/findhelp/ 

•	 Citizenship and Immigration Canada 
cic.gc.ca ਜਾਂ findlink.at/cic-serve ਵਵਖੇ ਵਸੇਬਾ  
ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਦਾ ਹੈ।

•	 Ontario Ministry of Citizenship and 
Immigration ontarioimmigration.ca ਜਾਂ  
www.citizenship.gov.on.ca/english/newcomers/
agencies.shtml ਵਵਖੇ ਵਸੇਬਾ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ  
ਵਾਿੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸੂਚੀਆਂ ਵਦੰਦੀ ਹੈ। 

•	 ਸਥਾਨਕ ਸੇਵਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਿਈ ਤੁਸੀਂ 211  
‘ਤੇ ਫ਼ੋਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।
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1 1

ਿਾਹੇਵੰਦ ਫ਼ੋਨ ਨੰਬਰ
9-1-1 –ਐਮਰਜੈਂਸੀ
ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੰੂ ਵਕਸੇ ਵੀ ਸਮੇਂ, ਵਕਸੇ ਵੀ ਸੰਕਟ ਸਵਥਤੀ ਵਵੱਚ 
ਪੁਿੀਸ, ਅੱਗ ਬੁਝਾਉਣ ਵਾਵਿਆਂ ਜਾਂ ਐਬਂੂਿੈਂਸ ਦੀ ਿੋੜ ਪਵੇ ਤਾਂ 
ਆਪਣੇ ਫ਼ੋਨ ਤੋਂ 911 ਘੁਮਾਉ। ਅਪਰੇਟਰ ਤੁਹਾਡੇ ਪੋਸਟਿ ਕੋਡ 
ਸਮੇਤ ਤੁਹਾਨੰੂ ਤੁਹਾਡਾ ਪੂਰਾ ਪਤਾ ਪੁੱਛੇਗਾ। 170 ਿਾਸ਼ਾਵਾਂ ਵਵੱਚ 
ਦੁਿਾਸ਼ੀਏ ਉਪਿਬਧ ਹੁੰ ਦੇ ਹਨ। 

911 ਵਸਰਫ਼ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਸੇਵਾ ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ।  

2-1-1- ਸੇਵਾਵਾਂ
ਆਪਣੇ ਇਿਾਕੇ ਅੰਦਰ ਕਵਮਊਨਟੀ ਅਤੇ ਸੋਸ਼ਿ ਸੇਵਾਵਾਂ ਿਈ 
ਪਹੁੰ ਚ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਿੈਣ ਿਈ ਆਪਣੇ ਫ਼ੋਨ ਤੋਂ 
211 ਘੁਮਾਓ। ਇਹ ਸੇਵਾ 150 ਤੋਂ ਵੱਧ ਿਾਸ਼ਾਵਾਂ ਵਵੱਚ ਵਦਨ ਦ ੇ
24 ਘੰਟੇ, ਸਾਿ ਦੇ 365 ਵਦਨ ਉਪਿਬਧ ਹੈ। 211 ਨੰੂ ਫ਼ੋਨ 
ਕਰਨਾ ਮੁਫ਼ਤ ਅਤੇ ਮੁਕੰਮਿ ਤੌਰ ਤੇ ਗੁਪਤ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ। ਇਸ  
ਸੇਵਾ ਬਾਰੇ ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਾ ਪਤਾ ਕਰਨ ਿਈ ਵੇਖੋ: 
www.211ontario.ca 

ਸਰਵਵਸਆਂਟੇਰੀਓ ਇੰਨਫ਼ੋਿਾਈਨ  
ਸਰਕਾਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹਾਸਿ ਕਰਨ ਿਈ  
ਅਤੇ ਇਹ ਪਤਾ ਕਰਨ ਿਈ ਵਕ ਤੁਹਾਡਾ ਸਥਾਨਕ 
ਸਰਵਵਸਆਂਟੇਰੀਓ ਸੈਂਟਰ ਵਕਥੇ ਹ ੈ1-800-267-8097 ਨੰੂ ਫ਼ੋਨ 
ਕਰੋ। ਓਵਹੱਪ ਕਾਰਡ ਿਈ ਅਰਜੀ ਦੇਣ ਿਈ, ਡਰਾਈਵਰ 
ਿਸੰਸ ਹਾਸਿ ਕਰਨ ਿਈ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਕਾਰ ਿਈ ਿਸੰਸ 
ਪਿੇਟ ਿੈਣ ਿਈ ਤੁਹਾਨੰੂ ਸਰਵਵਸਆਂਟੇਰੀਓ ਸੈਂਟਰ ਜਾਣ ਦੀ 
ਿੋੜ ਪੈਣੀ ਹੈ।

ਸਰਵਵਸ ਕੈਨੇਡਾ ਇੰਨਫ਼ੋਿਾਈਨ 
ਇੰਮੀਗਰੇਸ਼ਨ, ਟੈਕਸ, ਨਾਗਵਰਕਤਾ, ਰੁਜਗਾਰ ਇੰਨਸ਼ੁਰੈਂਸ, 
ਆਪਣਾ ਸੋਸ਼ਿ ਇੰਨਸ਼ੁਰੈਂਸ ਨੰਬਰ ਜਾਂ ਵਕਸੇ ਹੋਰ ਫ਼ੈਡਰਿ 
ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜਾਂ ਸੇਵਾ ਸੰਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਿੈਣ ਿਈ  
1-800-622-6232 ਨੰੂ ਫ਼ੋਨ ਕਰੋ।

ਡਾਇਰੈਕਟਰੀ ਐਵਸਸਟੈਂਸ 
ਵਰਹਾਇਸ਼ੀ ਜਾਂ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਫ਼ੋਨ ਨੰਬਰ ਦਾ ਪਤਾ ਕਰਨ ਿਈ  
411 ਘੁਮਾਉ। ਇਸ ਸੇਵਾ ਿਈ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਿੈਂਡਿਾਈਨ ਤੋਂ 50 
ਸੈਂਟ ਹੈ ਅਤੇ ਸੈਿ ਫ਼ੋਨ ਤੋਂ $1∙50 ਫ਼ੀਸ ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ।

ਿਾਹੇਵੰਦ ਵੈੱਬਸਾਈਟਾਂ
ontarioimmigration.ca  
ਇਹ Ontario Ministry of Citizenship and 
Immigration ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਹੈ। ਨਵੇਂ ਆਉਣ 
ਵਾਵਿਆਂ ਿਈ ਵਸੇਬੇ, ਿਾਸ਼ਾ ਦੀ ਵਸਖਿਾਈ ਅਤੇ ਵਬ੍ਰੱਜ 
ਟਰੇਵਨੰਗ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹਾਸਿ ਕਰੋ। ਵਬ੍ਰੱਜ 
ਟਰੇਵਨੰਗ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤੁਹਾਨੰੂ ਆਂਟੇਰੀਓ ਅੰਦਰ ਆਪਣੇ ਰੁਜਗਾਰ 
ਜਾਂ ਪੇਸ਼ੇ ਵਵੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਿਈ ਵਤਆਰ ਕਰਦੇ ਹਨ। 

Citizenship and Immigration Canada-ਦੀ cic.gc.ca 
ਸਰਕਾਰੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਹੈ। ਵਸੇਬੇ ਦੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਵਵਵਸ਼ਆਂ ਬਾਰੇ 
ਵਿੰਕ ਅਤੇ ਵਵਡੀਉਜ ਦੇ ਨਾਿ ਨਾਿ Living in Canada 
ਸਾਧਨ ਿੱਿੋ ਜੋ ਤੁਹਾਨੰੂ ਆਪਣੀ ਵਸੇਬਾ ਯੋਜਨਾ ਵਸਰਜਣ  
ਵਵੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਹੈ। findlink.at/livingcana ‘ਤੇ ਜਾਓ।

settlement.org  
ਵਸੇਬੇ ਸੰਬੰਧਤ ਵਿੰਨ ਵਿੰਨ ਜਾਣਕਾਰੀ, ਸਮੇਤ ਸਥਾਨਕ ਵਸੇਬਾ 
ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਕੱਥੇ ਵਮਿਦੀਆਂ ਹਨ, ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਕਰੋ।

servicecanada.gc.ca  
ਕੈਨੇਡਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਤੀਕ ਪਹੁੰ ਚ 
ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਵਵਸੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਨਵੇਂ ਆਉਣ ਵਾਵਿਆਂ ਿਈ 
ਤੁਸੀਂ findlink.at/ncservices ਵਵਖੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹਾਸਿ ਕਰ 
ਸਕਦੇ ਹੋ।

serviceontario.ca  
ਆਂਟੇਰੀਓ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ, ਵਜੰਨ੍ਹ ਾਂ ਵਵੱਚ ਰੁਜਗਾਰ, 
ਵਸੱਵਖਆ, ਵਸਖਿਾਈ ਅਤੇ ਡਰਾਈਵਵੰਗ ਨਾਿ ਸੰਬੰਧਤ ਸੇਵਾਵਾਂ 
ਸ਼ਾਮਿ ਹਨ, ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਕਰੋ।

yellowpages.ca  
ਵਰਹਾਇਸ਼ੀ, ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਟੈਿੀਫ਼ੋਨ ਨੰਬਰ ਿੱਿੋ। 
ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਤ ਟੈਿੀਫ਼ੋਨ ਡਾਇਰੈਕਟਰੀ (ਵਜਸ ਨੰੂ ਫ਼ੋਨ ਬੁੱਕ 
ਵਕਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ) ਵੀ ਹਾਸਿ ਕਰੋਗੇ, ਵਜਹੜੀ ਵਕ ਆਂਟੇਰੀਓ 
ਅੰਦਰ ਸਾਰੇ ਵਰਹਾਇਸੀਆਂ ਨੰੂ ਮੁਫ਼ਤ ਉਪਿਬਧ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੰੂ 
ਫ਼ੋਨ ਬੁੱਕ ਚਾਹੀਦੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ 1-800-268-5637 ਨੰੂ ਫ਼ੋਨ ਕਰੋ।

inmylanguage.org  
ਅੰਗਰੇਜੀ, ਫ਼ਰੈਂਚ, ਅਰਬੀ, ਚੀਨੀ, ਗੁਜਰਾਤੀ, ਟੈਗਿੌਗ, 
ਪੰਜਾਬੀ, ਰੂਸੀ, ਸਪੇਨੀ, ਤਾਵਮਿ ਅਤੇ ਉਰਦੂ ਵਵੱਚ ਵਸੇਬੇ 
ਸੰਬੰਧਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਦੀ ਹੈ।

cic.gc.ca/english/newcomers/credentials 
ਕੈਨੇਡਾ ਤੋਂ ਬਾਹਰਿੇ ਦੇਸ਼ ਵਵੱਚ ਵਸੱਵਖਆ-ਪ੍ਰਾਪਤ ਵਰਕਰਾਂ ਵੱਿੋਂ 
ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਮਾਣਪੱਤਰਾਂ ਦੀ ਉਵਚਤ ਮਾਨਤਾ ਹਾਸਿ ਕਰਨ ਿਈ 
ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਦੀ ਹੈ।

ਕੈਨੇਡਾ ਅਤੇ ਆਂਟੇਰੀਓ ਬਾਰੇ ਜਾਣਨਾ
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ਆਪਣੇ ਨਵੇਂ ਿਾਈਚਾਰੇ  
ਵਵੱਚ ਵਰਹਾਇਸ਼
ਆਂਟੇਰੀਓ ਵਵੱਚ ਵਨਤਾਪ੍ਰਤੀ ਜੀਵਨ ਵਵੱਚ ਇਹ ਕੁਝ ਸ਼ਾਮਿ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ, ਵਸਹਤ 
ਸੰਿਾਿ ਤੀਕ ਪਹੁੰ ਚ ਵਕਵੇਂ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਵਰਹਾਇਸ਼ ਅਤੇ ਿਾਈਚਾਰਕ ਮਨੋਰੰਜਨ 
ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਕਰਨਾ, ਗਰੌਸਰੀ ਵਕਥੋਂ ਖ਼ਰੀਦਨੀ ਹੈ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਇਿਾਕੇ 
ਵਵੱਚ ਆਵਾਜਾਈ ਦੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਸਾਧਨਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨੀ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ 
ਬੁਵਨਆਦੀ ਅਵਧਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਕਨੰੂਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਤੀਕ ਪਹੁੰ ਚ ਵਕਵੇਂ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਬਾਰੇ 
ਵੀ ਜਾਣੋਗੇ। ਵਜਉਂ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸੇਵਾਵਾਂ ਿੱਿਦੇ ਤੇ ਵਰਤਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡਾ ਨਵਾਂ 
ਿਾਈਚਾਰਾ ਛੇਤੀ ਹੀ ਤੁਹਾਡਾ ਘਰ ਬਣ ਜਾਵੇਗਾ।

14 
ਵਸਹਤ ਸੰਿਾਿ

17 
ਖਪਤਕਾਰ 

ਸੇਵਾਵਾਂ

18 
ਵਰਹਾਇਸ਼

21 
ਿਾਈਚਾਰਕ 
ਸ਼ਮੂਿੀਅਤ

22 
ਆਵਜਾਈ

24 
ਕਨੰੂਨੀ ਅਵਧਕਾਰ 

ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ

26 
ਵਸੇਬਾ ਯੋਜਨਾ
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ਵਸਹਤ ਸੰਿਾਿ
ਫ਼ੈਡਰਿ, ਪ੍ਰਾਂਵਤਕ ਅਤੇ ਟੈਰੀਟੋਰੀਅਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕੈਨੇਡਾ ਵਵੱਚ ਵਸਹਤ ਸੰਿਾਿ ਪ੍ਰਣਾਿੀ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨ ਵਵੱਚ 
ਅਵਹਮ ਰੋਿ ਵਨਿਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਵਸਹਤ ਸੰਿਾਿ ਸੇਵਾਵਾਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਨੀਆਂ ਪ੍ਰਾਂਵਤਕ ਅਤੇ ਟੈਰੀਟੋਰੀਅਿ 
ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਜੁੰ ਮੇਵਾਰੀ ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ। ਕੈਨੇਡਾ ਦਾ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਸਹਤ ਬੀਮਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ (ਵਜਸ ਨੰੂ ਮੈਡੀਕੇਅਰ ਵਕਹਾ  
ਜਾਂਦਾ ਹੈ) ਸਾਰੇ ਵਨਵਾਸੀਆਂ ਨੰੂ ਹਸਪਤਾਿਾਂ ਅਤੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਤੀਕ ਪਹੁੰ ਚ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਦਾ ਹੈ ਵਜਸ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ 
ਪਵਹਿਾਂ ਹੀ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ। 

ਵਸਹਤ ਇਨਸ਼ੋਰੈਂਸ 

ਆਂਟੇਰੀਓ ਸਰਕਾਰ ਆਂਟੇਰੀਓ ਵਨਵਾਸੀਆਂ ਨੰੂ Ontario 
Health Insurance Plan (OHIP) ਦੁਆਰਾ ਸਰਵਵਵਆਪੀ 
ਵਸਹਤ ਸੰਿਾਿ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਫ਼ੈਮਿੀ ਡਾਕਟਰ ਕੋਿ 
ਜਾਣ, ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਡਾਕਟਰੀ ਸੰਿਾਿ ਵਜਹੀਆਂ ਬੁਵਨਆਦੀ 
ਡਾਕਟਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਿਈ ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਅਦਾਇਗੀ ਕਰਦੀ ਹੈ। 
ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਨਾਗਵਰਕ ਜਾਂ ਪੱਕੇ ਵਰਹਾਇਸ਼ੀ ਹੋਣ ਵਜੋਂ ਤੁਸੀਂ  
ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਿਈ ਆਪਣੇ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਦੁਆਰਾ 
ਅਦਾਇਗੀ ਕਰਦੇ ਹੋ। 

ਓਵਹੱਪ (OHIP) ਵਵੱਚ ਸ਼ਾਮਿ ਹੋਣ ਿਈ ਤੁਹਾਨੰੂ ਇੱਕ ਕਾਰਡ 
(ਵਜਸ ਨੰੂ ਅਕਸਰ ਹੈਲ਼ਥ ਕਾਰਡ ਵਕਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ) ਹਾਸਿ 
ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਡਾਕਟਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਰਤਦੇ ਹੋ 
ਤੁਹਾਨੰੂ ਇਹ ਕਾਰਡ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਿਾਜਮੀ ਹੈ। ਇਹ ਕਾਰਡ ਇਹ 
ਸਬੂਤ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਦਾ ਹੈ ਵਕ ਤੁਸੀਂ ਆਂਟੇਰੀਓ ਵਵੱਚ ਵਸਹਤ 
ਸੇਵਾਵਾਂ ਹਾਸਿ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋ। 

ਆਂਟੇਰੀਓ ਮਵਨਸਟਰੀ ਆਫ਼ ਹੈਲ਼ਥ ਐਡਂ ਿਾਂਗ ਟਰਮ ਕੇਅਰ 
ਦੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ health.gov.on.ca ਜਾਂ findlink.at/healthont ਤੋਂ 
ਅਵਜਹੀਆਂ ਵੱਖ ਵੱਖ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਵੇਵਰਵਆਂ ਦਾ ਪਤਾ ਕਰੋ ਵਜੰਨ੍ਹ ਾਂ 
ਵਾਸਤੇ ਓਵਹੱਪ (OHIP) ਅਦਾਇਗੀ ਕਰਦੀ ਹੈ।

ਓਵਹੱਪ (OHIP) ਵਸਹਤ ਸੰਿਾਿ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਿੋੜਾਂ ਿਈ 
ਅਦਾਇਗੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਉਦਾਹਰਨ ਵਜੋਂ ਇਹ ਦੰਦਾਂ ਿਈ 
ਸੇਵਾਵਾਂ ਜਾਂ ਨੁਸਖ਼ੇ ਵਾਿੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਿਈ ਅਦਾਇਗੀ  
ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ।

ਕਈ ਰੁਜਗਾਰਦਾਤਾ ਵਸਹਤ ਿਾਿ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਦੇ 
ਹਨ ਵਜਹੜੀਆਂ ਇਨ੍ਹ ਾਂ ਵਵੱਚੋਂ ਕੁਝ ਅਵਧਕ ਖ਼ਰਚੇ ਅਦਾ 
ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਅਦਾਇਗੀਆਂ ਵੱਖ ਵੱਖ ਰੁਜਗਾਰਦਾਤਾਵਾਂ 
‘ਤੇ ਵਨਰਿਰ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਵਸਹਤ ਸੰਿਾਿ ਸੰਬੰਧਤ ਅਵਜਹੇ 
ਖ਼ਰਚੇ ਓਵਹੱਪ (OHIP) ਵੱਿੋਂ ਕੱਵਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰ ਦੇ ਉਨ੍ਹ ਾਂ ਨੰੂ ਕੱਵਰ 
ਕਰਨ ਿਈ ਤੁਸੀਂ ਪਰਾਈਵੇਟ ਇਨਸ਼ੋਰੈਂਸ ਵੀ ਖ਼ਰੀਦ ਸਕਦੇ ਹੋ।

ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਿ ਓਵਹੱਪ (OHIP) ਦੀ ਕੱਵਰੇਜ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਕੁਝ 
ਸੀਮਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਿਈ ਤੁਸੀਂ ਕਵਮਊਵਨਟੀ ਹੈਿਥ ਸੈਂਟਰ ਤੀਕ ਵੀ 
ਪਹੁੰ ਚ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਅਗਿੇ ਪੰਨੇ ‘ਤੇ ਸਾਧਨ ਵੇਖੋ।

ਹੇਠ ਦਰਜ ਵੈੱਬਸਾਈਟਾਂ ਤੋਂ ਆਂਟੇਰੀਓ ਅੰਦਰ ਵਸਹਤ ਸੰਿਾਿ 
ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਕਰੋ:

•	 health.gov.on.ca ਜਾਂ findlink.at/ohip-info 

•	 settlement.org ਜਾਂ 
settlement.org/topics.asp?section=he 
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ਆਂਟੇਰੀਓ ਹੈਲ਼ਥ ਇਨਸ਼ੋਰੈਂਸ ਪਿੈਨ ਕਾਰਡ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ

ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਿ ਿੋੜੀਂਦੇ ਦਸਤਾਵੇਜ ਹੋਣ ਤੁਹਾਨੰੂ ਛੇਤੀ ਤੋਂ 
ਛੇਤੀ ਆਪਣੇ ਓਵਹੱਪ (OHIP) ਕਾਰਡ ਿਈ ਅਰਜੀ ਦੇਣੀ 
ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਐਪਰ, ਕੈਨੇਡਾ ਪਹੁੰ ਚਣ ਤੋਂ ਵਪੱਛੋਂ ਕਾਰਡ ਪ੍ਰਾਪਤ 
ਕਰਨ ਿਈ ਤੁਹਾਨੰੂ ਵਤੰਨ ਮਹੀਨੇ ਉਡੀਕ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ। 
ਉਡੀਕ ਦਾ ਸਮਾਂ ਉਸ ਵਮਤੀ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ ਜੋ ਵਮਤੀ ਤੁਹਾਡੇ 
ਵਰਕਾਰਡ ਆਫ਼ ਿੈਂਵਡੰਗ ‘ਤੇ ਦਰਜ ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ। 

ਓਵਹੱਪ (OHIP) ਕਾਰਡ ਿਈ ਅਰਜੀ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ, 
ਸਰਵਵਸਆਂਟੇਰੀਓ ਦੇ ਨਜਦੀਕੀ ਸੈਂਟਰ ਪਹੁੰ ਚੋ। ਦੋ ਹੋਰ 
ਸ਼ਨਾਖ਼ਤੀ ਪੱਤਰਾਂ ਸਮੇਤ, ਓਵਹੱਪ (OHIP) ਦੇ ਯੋਗ 
ਵਸਟੀਜਨਵਸ਼ੱਪ ਜਾਂ ਇਮੀਗਰੇਸ਼ਨ ਦਸਤਾਵੇਜ ਆਪਣੇ ਨਾਿ 
ਵਿਆਉ। ਇਨ੍ਹ ਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ settlement.org ਜਾਂ 
findlink.at/hc-docs ਵਵਖੇ ਦਰਜ ਹੈ।

ਆਪਣੇ ਨਜਦੀਕੀ ਸਰਵਵਸਆਂਟੇਰੀਓ ਸੈਂਟਰ ਦਾ ਪਤਾ ਕਰਨ 
ਿਈ ਤੁਸੀਂ:

•	 ਸਰਵਵਸਆਂਟੇਰੀਓ ਇੰਨਫ਼ੋਿਾਈਨ ਨੰੂ 1-800-267-8097 
‘ਤੇ ਫ਼ੋਨ ਕਰੋ ਜਾਂ 

•	 ਸਰਵਵਸ ਆਂਟੇਰੀਓ ਵੈੱਬਸਾਈਟ serviceontario.ca ਜਾਂ 
findlink.at/mto-office ‘ਤੇ ਜਾਓ।

ਉਡੀਕ ਦੀ ਵਮਆਦ ਦੌਰਾਨ ਤੁਸੀਂ ਕਵਮਊਵਨਟੀ ਹੈਲ਼ਥ ਸੈਂਟਰ ਤੋਂ 
ਸੀਮਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਹਾਸਿ ਕਰ ਸਕੋਗੇ। ਇਸ ਦੇ ਬਦਿ ਵਜੋਂ ਤੁਸੀਂ 
ਪਰਾਈਵੇਟ ਵਸਹਤ ਇਨਸ਼ੋਰੈਂਸ ਖ਼ਰੀਦ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਪੰਨੇ ਦੇ ਪਾਸੇ 
‘ਤੇ ਸਾਧਨ ਵੇਖੋ।

ਰਵਫ਼ਊਜੀਆਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਟੈਕਵਟਡ ਪਰਸਨਜ ਿਈ ਵਸਹਤ ਸੰਿਾਿ

ਓਵਹੱਪ (OHIP) ਿਈ ਵਤੰਨ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਉਡੀਕ ਦੀ ਵਮਆਦ 
ਦੌਰਾਨ, ਹੇਠ ਦਰਜ ਿੋਕਾਂ ਿਈ ਇਨਟਰਮ ਫ਼ੈਡਰਿ ਹੈਲ਼ਥ 
ਪਰੋਗਰਾਮ ਰਾਹੀਂ ਵਸਹਤ ਸੰਿਾਿ ਉਪਿਬਧ ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ:

•	 ਪ੍ਰੋਟੈਕਵਟਡ ਪਰਸਨਜ।

•	 ਰਵਫ਼ਊਜੀ ਦਾਅਵੇਦਾਰ ਵਜਹੜੇ ਵਕਸੇ ਵਨਸਵਚਤ ਮੂਿ ਵਾਿੇ 
ਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਨਾ ਹੋਣ।

•	 ਵਨਸਵਚਤ ਮੂਿ ਵਾਿੇ ਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਰਵਫ਼ਊਜੀ ਦਾਅਵੇਦਾਰ ਵਜੰਨ੍ਹ ਾਂ 
ਨੇ 15 ਦਸੰਬਰ, 2012 ਤੋਂ ਪਵਹਿਾਂ ਆਪਣਾ ਦਾਅਵਾ 
(ਕਿੇਮ) ਦਰਜ ਕਰਵਾਇਆ ਹੋਵੇ।

ਰਵਫ਼ਊਜੀ ਦਾਅਵੇਦਾਰ, ਵਜੰਨ੍ਹ ਾਂ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਜਾ ਚੁਕੇ 
ਹੋਣ, ਅਤੇ ਰਵਫ਼ਊਜੀ ਦਾਅਵੇਦਾਰ ਵਜਹੜੇ ਵਨਸਵਚਤ ਮੂਿ ਵਾਿੇ 
ਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਹੋਣ ਵਾਸਤੇ ਸੀਮਤ ਵਸਹਤ ਸੰਿਾਿ ਮੁਹੱਈਆ ਕੀਤੀ 
ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

ਇਨਟਰਮ ਫ਼ੈਡਰਿ ਹੈਲ਼ਥ ਪਰੋਗਰਾਮ ਬਾਰੇ ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ 
ਿਈ cic.gc.ca ਜਾਂ findlink.at/ifhp ਵੇਖੋ।

ਤੁਹਾਡਾ ਫ਼ੈਮਿੀ ਡਾਕਟਰ

ਤੁਹਾਡੇ ਪਵਰਵਾਰ ਦੀ ਵਸਹਤ ਅਤੇ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਵਵੱਚ ਤੁਹਾਡਾ 
ਫ਼ੈਮਿੀ ਡਾਕਟਰ ਅਵਹਮ ਰੋਿ ਵਨਿਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਸਿ ਤੋਂ 
ਪਵਹਿਾ ਵਵਅਕਤੀ ਹੁੰ ਦਾ ਜਾਂ ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ ਵਜਸ ਨਾਿ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ 
ਵਬਮਾਰ ਹੋਵੋ ਜਾਂ ਤੁਹਾਨੰੂ ਡਾਕਟਰੀ ਮਸ਼ਵਰਾ ਿੋੜੀਂਦਾ ਹੋਵੇ, 
ਤੁਸੀਂ ਸੰਪਰਕ ਕਰਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਜੇ ਜਰੂਰੀ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਉਹ ਤੁਹਾਨੰੂ 
ਡਾਕਟਰੀ ਮਾਹਰ ਕੋਿ ਿੇਜ ਸਕਦਾ ਜਾਂ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਐਪਰ, 
ਆਂਟੇਰੀਓ ਦੇ ਕੁਝ ਇਿਾਵਕਆਂ ਵਵੱਚ, ਫ਼ੈਮਿੀ ਡਾਕਟਰ ਿੱਿਣਾ 
ਮੁਸ਼ਕਿ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਰੰਿ ਕਰਨ ਿਈ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਕੁਝ 
ਰਸਤੇ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ:

•	 ਆਪਣੇ ਇਿਾਕੇ ਅੰਦਰ ਫ਼ੈਮਿੀ ਡਾਕਟਰ ਿੱਿਣ ਿਈ, 
Ontario Ministry of Health and Long Term 
Care ਵੱਿੋਂ Health Care Connect Service ਤੀਕ 
ਪਹੁੰ ਚ ਮੁਹੱਈਆ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਹੈਲ਼ਥ ਕੇਅਰ ਕੁਨੈੱਕਟ 
ਦੀ ਹਾਟਿਾਈਨ ਨੰੂ 1-800-445-1822 ‘ਤੇ ਫੋ਼ਨ ਕਰੋ ਜਾਂ 
ontario.ca ਜਾਂ findlink.at/hc-connect ਵਵਖੇ ਵੈੱਬਸਾਈਟ 
‘ਤੇ ਜਾਓ। 

•	 College of Physicians and Surgeons (ਕਾਿਜ 
ਆਫ਼ ਵਫਜੀਸ਼ੀਅਨਜ ਐਡਂ ਸਰਜਨਜ) ਦੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ 
ਅੰਦਰ "ਡਾਕਟਰ ਸਰਚ" ਵਰਤੋ। ਵੇਖ ੋcpso.on.ca 

•	 ਆਪਣੇ ਸੈਟਿਮੈਂਟ ਕੌਂਸਿਰ ਨਾਿ ਗੱਿ ਕਰੋ।

•	 ਆਪਣੇ ਪਵਰਵਾਰ ਜਾਂ ਦੋਸਤਾਂ ਨੰੂ ਵਸਫ਼ਾਰਸ਼ ਕਰਨ  
ਿਈ ਪੁੱਛੋ

ਟੈਿੀਹੈਲ਼ਥ ਆਂਟੇਰੀਓ
ਨਰਸ ਕੋਿੋਂ  ਵਸਹਤ ਬਾਰੇ ਗੈਰ-
ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਮਸ਼ਵਰਾ ਿੈਣ ਿਈ ਵਦਨ 
ਦੇ 24 ਘੰਟੇ, ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਸੱਤੇ ਵਦਨ, 
1-866-797-0000 ‘ਤੇ ਫ਼ੋਨ ਕਰੋ। ਇਹ 
ਸੇਵਾ ਅੰਗਰੇਜੀ ਅਤੇ ਫ਼ਰੈਂਚ ਤੋਂ ਇਿਾਵਾ 
110 ਦੂਜੀਆਂ ਿਾਸ਼ਾਵਾਂ ਵਵੱਚ ਉਪਿਬਧ 
ਹੈ। ਅਪੰਗ ਵਵਅਕਤੀਆਂ ਿਈ ਟੀ ਟੀ 
ਵਾਈ ਿਾਈਨ 1-866-797-0007 ਵੀ 
ਉਪਿਬਧ ਹੈ।

ਵਾਕ-ਇੰਨ ਮੈਡੀਕਿ ਸੈਂਟਰਜ
ਜੇ ਤਹੁਾਡਾ ਕਈੋ ਫ਼ਮੈਿੀ ਡਾਕਟਰ ਨਹੀਂ 
ਹੈ ਜਾਂ ਡਾਕਟਰ ਨੰੂ ਵਮਿਣ ਿਈ ਵਮਤੀ 
ਦੀ ਉਡੀਕ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦ ੇਤਾਂ ਸਥਾਨਕ 
ਵਾਕ-ਇੰਨ ਕਿੀਵਨਕ ਪਹੰੁਚ।ੋ ਤਹੁਾਨੰੂ 
ਆਪਣਾ ਓਵਹੱਪ ਕਾਰਡ ਵਵਖਾਉਣਾ 
ਪਵਗੇਾ। www.ontario.ca ਜਾਂ 
findlink.at/hcoptions ਹੈਲ਼ਥ 
ਕੇਅਰ ਆਪਸ਼ਨਜ ਵਵੱਚੋਂ ਆਪਣੇ 
ਨਜਦੀਕ ਕਵਿਵਨਕ ਦਾ ਪਤਾ ਕਰ।ੋ

ਕਵਮਊਵਨਟੀ ਹੈਲ਼ਥ ਸੈਂਟਰਜ
ਕਵਮਊਵਨਟੀ ਹੈਲ਼ਥ ਸੈਂਟਰ ਿੱਿਣ  
ਅਤ ੇਵਧੇਰ ੇਜਾਣਕਾਰੀ ਿਈ: 
health.gov.on.ca ਜਾਂ 
findlink.at/healthcare  
‘ਤ ੇਜਾਓ।

ਦੰਦਾਂ ਦੀ ਡਾਕਟਰੀ
ਆਟਂਰੇੀਓ ਡੈਂਟਿ ਐਸਸੋੀਏਸ਼ਨ ਵੱਿੋਂ 
ਮਹੁੱਈਆ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਦੰਦਾਂ ਦ ੇਇਿਾਜ 
ਿਈ ਫਾਈਡਂ ਏ ਡੈਂਵਟਸਟ ਸਰਵਵਸ ਤੀਕ 
ਪਹੁੰਚ ਕਰ:ੋ youroralhealth.ca 

or findlink.at/013 

ਪਰਾਈਵੇਟ ਹੈਲ਼ਥ ਇਨਸ਼ੋਰੈਂਸ 
yellowpages.ca ਵਵਖ ੇਯਿੋੈ 
ਪੇਵਜਜ ਔਨਿਾਈਨ ਵਖੋੇ।
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ਵਵਚਾਰਨਯੋਗ ਗੱਿਾਂ

ਮੈਂ ਫ਼ੈਮਿੀ ਡਾਕਟਰ ਦਾ ਵਕਵੇਂ ਪਤਾ 
ਕਰਾਂ?

ਮੈਂ ਦੰਦਾਂ ਦੇ ਡਾਕਟਰ ਦਾ ਵਕਵੇਂ ਪਤਾ 
ਕਰਾਂ?

ਮੇਰੇ ਸਿ ਤੋਂ ਨਜਦੀਕ ਵਾਕ-ਇੰਨ 
ਕਿੀਵਨਕ ਮੈਡੀਕਿ ਸੈਂਟਰ ਵਕੱਥੇ ਹੈ?

ਮੇਰੇ ਸਿ ਤੋਂ ਨਜਦੀਕ ਕਵਮਊਵਨਟੀ 
ਹੈਲ਼ਥ ਸੈਂਟਰ ਵਕੱਥੇ ਹ?ੈ

ਵਕਹੜੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਹਨ ਜੋ ਓਵਹੱਪ 
(OHIP) ਵੱਿੋਂ ਕੱਵਰ ਨਹੀਂ ਹੰੁਦੀਆਂ?

ਓਵਹੱਪ (OHIP) ਵੱਿੋਂ ਕੱਵਰ ਨਾ 
ਹੰੁਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਿਈ ਵਕੰਨਾ ਖ਼ਰਚਾ 
ਹੰੁਦਾ ਹੈ?

ਕੀ ਮੇਰਾ ਰੁਜਗਾਰਦਾਤਾ ਅਵਜਹੀ ਹੈਲ਼ਥ 
ਇਨਸ਼ੋਰੈਂਸ ਪਿੈਨ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜੋ 
ਦੰਦਾਂ ਦਾ ਇਿਾਜ ਅਤੇ/ਜਾਂ ਨੁਸਖ਼ੇ ਨਾਿ 
ਿਈਆਂ ਜਾਣ ਵਾਿੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਦੇ 
ਖ਼ਰਚੇ ਕੱਵਰ ਕਰਦੀ ਹੋਵ?ੇ

ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਕੈਨੇਡਾ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਸਫ਼ਰ ਕਰਦਾ 
ਹਾਂ ਕੀ ਓਵਹੱਪ (OHIP) ਉਹ ਸਾਰੇ 
ਅਵਜਹੇ ਡਾਕਟਰੀ ਖ਼ਰਚੇ ਅਦਾ ਕਰਦੀ 
ਹੈ ਵਜਹੜੇ ਆਂਟੇਰੀਓ ਵਵੱਚ ਕੱਵਰ ਹੁੰ ਦੇ 
ਹਨ ?

ਦੰਦਾਂ ਦੀ ਡਾਕਟਰੀ

ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਓਵਹੱਪ (OHIP) ਦੰਦਾਂ ਦੇ ਇਿਾਜ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ 
ਕੱਵਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਿਾਵੇਂ ਦੰਦਾਂ ਦੇ ਇਿਾਜ ਦੀਆਂ ਅਵਜਹੀਆਂ 
ਸੇਵਾਵਾਂ ਿਈ ਅਦਾਇਗੀ ਕਰਦੀ ਹੈ ਵਜਹੜੀਆਂ ਹਸਪਤਾਿ 
ਵਵੱਚ ਮੁਹੱਈਆ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹੋਣ।

17 ਸਾਿ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੇ ਬੱਵਚਆਂ ਿਈ ਦੰਦਾਂ ਬਾਰੇ ਕੁਝ 
ਸੇਵਾਵਾਂ, ਆਪਣੀ ਸਥਾਨਕ ਪਬਵਿਕ ਹੈਲ਼ਥ ਯੂਵਨਟ ਦੁਆਰਾ 
ਤੁਸੀਂ ਮੁਫ਼ਤ ਹਾਸਿ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। Healthy Smiles 
Ontario ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬਾਰੇ ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਿਈ 
1-800-268-1153 ਨੰੂ ਫ਼ੋਨ ਕਰੋ ਜਾਂ health.gov.on.ca 
ਜਾਂ  findlink.at/smiles-ont ਵਵਖੇ Ontario Ministry of 
Health and Long Term Care ‘ਤੇ ਜਾਓ।

Children in need of Treatment ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਘੱਟ 
ਆਮਦਨੀ ਵਾਿੇ ਪਵਰਵਾਰਾਂ ਦ ੇ17 ਸਾਿ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਵਾਿੇ 
ਬੱਵਚਆਂ ਿਈ ਦੰਦਾਂ ਦੀ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਅਤੇ ਅਵਹਮ ਸੰਿਾਿ 
ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਦਾ ਹੈ। www.mhp.gov.on.ca 
ਜਾਂ findlink.at/cinot ਵਵਖੇ ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵਮਿਦੀ ਹੈ।

ਡਾਕਟਰੀ ਐਮਰਜੈਂਸੀਆਂ

ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ ਨੰੂ ਖਤਰੇ ਵਵੱਚ ਪਾਉਣ ਵਾਿੀ ਡਾਕਟਰੀ 
ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਤੁਰੰਤ ਵਕਸਮ ਦੀ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਵਕਸੇ ਸਮੇਂ ਵੀ ਆਪਣੇ 
ਟੈਿੀਫ਼ੋਨ ਤੋਂ 911 ਘੁਮਾਓ। ਤੁਹਾਨੰੂ ਇੱਕ ਅਪਰੇਟਰ ਨਾਿ ਜੋੜ 
ਵਦੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਵਜਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਐਬਂੂਿੈਂਸ ਿੇਜੇਗਾ। 
ਐਬਂੂਿੈਂਸਾਂ ਕੋਿ ਪੈਰਾਮੈਵਡਕਸ (ਪਰਾਵਚਵਕਤਸਕ) ਅਮਿਾ ਹੁੰ ਦਾ 
ਹੈ ਵਜਹੜਾ ਤੁਰਤ ਇਿਾਜ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। 
ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਕਾਿ ਸੈਂਟਰ 170 ਤੋਂ ਵੱਧ ਿਾਸ਼ਾਵਾਂ ਵਵੱਚ ਦੁਿਾਸ਼ੀਏ 
ਮੁਹੱਈਆ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਿ ਤੋਂ ਨਜਦੀਕੀ ਹਸਪਤਾਿ ਦੇ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਰੂਮ 
ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ- ਇਹ ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਸੱਤੇ ਵਦਨ, ਵਦਨ ਦ ੇ24 ਘੰਟੇ 
ਖੁੱਿ੍ਹੇ  ਹੁੰ ਦੇ ਹਨ। ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਿ ਓਵਹੱਪ (OHIP) ਕੱਵਰੇਜ 
ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਿਈ ਤੁਹਾਨੰੂ ਅਦਾਇਗੀ 
ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ।

ਟੀਕੇ ਿਗਵਾਉਣੇ

ਬਾਿਗਾਂ ਅਤੇ ਬੱਵਚਆਂ ਨੰੂ ਵੱਖ ਵੱਖ ਵਬਮਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਸੁਰੱਵਖਅਤ 
ਕਰਨ ਿਈ ਆਂਟੇਰੀਓ ਵਵੱਚ ਟੀਕੇ ਿਗਵਾਉਣ (ਜਾਂ ਰੋਗ ਤੋਂ 
ਸੁਰੱਵਖਅਤ ਕਰਨ ਿਈ ਟੀਕਾ ਿਗਵਾਉਣਾ) ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ 
ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਵਚਆਂ ਨੰੂ ਟੀਕੇ ਿਗਾਏ ਜਾ 
ਚੁਕੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਆਂਟੇਰੀਓ ਵਵੱਚ ਆਉਂਣ ਸਮੇਂ ਉਨ੍ਹ ਾਂ ਦਾ ਵਰਕਾਰਡ 
ਨਾਿ ਵਿਆਉ। 

ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਪਵਰਵਾਰ ਨੇ ਟੀਕ ੇਨਹੀਂ ਿਵਾਏ, ਤਾਂ ਆਪਣੇ 
ਫ਼ਮੈਿੀ ਡਾਕਟਰ ਜਾਂ ਕਵਮਊਵਨਟੀ ਹੈਲ਼ਥ ਸੈਂਟਰ ਦ ੇਅਮਿੇ ਨਾਿ 
ਇਹ ਪਤਾ ਕਰਨ ਿਈ ਗੱਿ ਕਰੋ ਵਕ ਤਹੁਾਨੰੂ ਵਕਹੜ ੇਟੀਕੇ 
ਿਵਾਉਣ ਦੀ ਿੋੜ ਹ।ੈ ਤਹੁਾਨੰੂ ਆਪਣ ੇਬੱਚ ੇਦ ੇਸਕਿੂ ਨੰੂ 
ਟੀਵਕਆ ਂਦਾ ਵਰਕਾਰਡ ਮਹੁੱਈਆ ਕਰਨਾ ਪ ੈਸਕਦਾ ਹੈ।

ਆਟੇਂਰੀਓ ਦੇ ਟੀਵਕਆ ਂਦ ੇਪ੍ਰਗੋਰਾਮ ਬਾਰੇ ਵਧੇਰ ੇਜਾਣਨ ਵਾਸਤ,ੇ 
Ontario Ministry of Health and Long-Term Care ਦੀ 
ਵੈੱਬਸਾਈਟ health.gov.on.ca ਜਾਂ findlink.at/immuneinfo  
‘ਤੇ ਜਾਓ।
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ਮਾਨਵਸਕ ਵਸਹਤ ਸੰਿਾਿ

ਮਾਨਵਸਕ ਰੋਗਾਂ ਦੇ ਮਾਹਰਾਂ (psychiatrists) ਵੱਿੋਂ ਮੁਹੱਈਆ 
ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਮਾਨਵਸਕ ਵਸਹਤ ਸੰਿਾਿ ਸੇਵਾਵਾਂ ਓਵਹੱਪ 
(OHIP) ਕੱਵਰ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਮਨੋ- ਵਵਵਗਆਨੀਆਂ 
(psychologists), ਸੋਸ਼ਿ ਵਰਕਰਾਂ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਕੌਂਸਿਰਾਂ ਵੱਿੋਂ 
ਪਰਦਾਨ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਓਵਹੱਪ (OHIP) ਓਦੋਂ ਤੀਕ 
ਕੱਵਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਜਦੋਂ ਤੀਕ ਤੁਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਵੱਿੋਂ ਫੰ਼ਡ 
ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਿੀ ਏਜੰਸੀ, ਵਜਵੇਂਵਕ ਮਾਨਵਸਕ ਵਸਹਤ 
ਸੰਗਠਨ, ਹਸਪਤਾਿ ਜਾਂ ਕਵਮਊਵਨਟੀ ਹੈਲ਼ਥ ਸੈਂਟਰ ਦੁਆਰਾ 
ਉਨ੍ਹ ਾਂ ਤੀਕ ਪਹੁੰ ਚ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ।   

ਆਂਟੇਰੀਓ ਅੰਦਰ Mental Health-Care Services ਬਾਰੇ 
ਜਾਣਨ ਿਈ ਆਂਟੇਰੀਓ ਮੈਂਟਿ ਹੈਲ਼ਥ ਹੈਿਪਿਾਈਨ ਨੰੂ 
1-866-531-2600 ਉੱਤੇ ਫ਼ੋਨ ਕਰੋ ਜਾਂ www.mhsio.on.ca 
ਉੱਤੇ ਫ਼ੋਨ ਕਰੋ ਜਾਂ

ਮਾਨਵਸਕ ਰੋਗਾਂ, ਵਬਮਾਰੀ, ਨਵਸ਼ਆਂ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਵਾਿੇ 
ਜਾਂ ਜੂਆ ਖੇਡਣ ਦੀ ਸਮੱਵਸਆ ਵਾਿੇ ਿੋਕਾਂ ਿਈ ਮੁਫ਼ਤ 
ਟੈਿੀਫ਼ੋਨ ਿਾਈਨ ਤੀਕ ਪਹੁੰ ਚ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ 
ਕੁਨੈੱਕਸਆਂਟੇਰੀਓ; connexontario.ca ‘ਤੇ ਜਾਓ

ਮੈਡੀਕਿ ਵਨਗਰਾਨੀ (SURVEILLANCE)

ਵਰਹਾਇਸ਼ ਦੇ ਮੰਤਵ ਨਾਿ ਕੈਨੇਡਾ ਪਹੁੰ ਚਣ ਤੋਂ ਪਵਹਿਾਂ ਸੰਿਵ ਹੈ 
ਵਕ ਤੁਹਾਡਾ ਡਾਕਟਰੀ ਮੁਆਇਨਾ ਕੀਤਾ ਵਗਆ ਹੋਵੇ ਵਜੱਥੇ 
ਤੁਹਾਨੰੂ ਪਤਾ ਿੱਗਾ ਸੀ ਵਕ ਪਹੁੰ ਚਣ ਵਪੱਛੋਂ ਤੁਹਾਨੰੂ ਇੱਕ ਹੋਰ 
ਮੁਆਇਨਾ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਿੋੜ ਪਵੇਗੀ। ਇਸ ਨੰੂ ਡਾਕਟਰੀ 
ਵਨਗਰਾਨੀ (SURVEILLANCE) ਵਕਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ 
ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਿਈ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਵਕ ਤੁਹਾਡੀ ਵਸਹਤ 
ਠੀਕ ਠਾਕ ਹੈ।

ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਅਵਜਹੀ ਸੂਰਤ ਵਵੱਚ ਹੋਵੋ, ਤਾਂ ਆਂਟੇਰੀਓ ਵਵੱਚ 
ਪਹੁੰ ਚਣ ਦੇ 30 ਵਦਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੰਦਰ ਆਪਣੇ ਇਿਾਕੇ ਵਵੱਚ 
ਪਬਵਿਕ ਹੈਲ਼ਥ ਅਵਧਕਾਰੀਆਂ ਨਾਿ ਜਰੂਰ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ। ਜੇ 
ਤੁਸੀਂ ਹਾਜਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰ ਦੇ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਇਮੀਗਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਅਮਿ 
ਵਵੱਚ ਸਮੱਵਸਆਵਾਂ ਪੈਦਾ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਸਥਾਨਕ 
ਪਬਵਿਕ ਵਸਹਤ ਯੂਵਨਟ ਦਾ ਪਤਾ ਕਰਨ ਿਈ 
health.gov.on.ca ਜਾਂ  findlink.at/ph-units ‘ਤੇ ਜਾਓ।
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ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਿਈ ਸੇਵਾਵਾਂ
ਸਧਾਰਨ ਗੱਿਾਂ ਨਾਿ ਬਹੁਤ ਫ਼ਰਕ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਫ਼ੋਨ ਹਾਸਿ ਕਰਨਾ, ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਤੀਕ  
ਪਹੁੰ ਚ ਕਰਨੀ ਅਤੇ ਇਹ ਪਤਾ ਕਰਨਾ ਵਕ ਗਰੌਸਰੀ ਵਕੱਥੋਂ ਖ਼ਰੀਦਨੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਵਸੇਬੇ ਦੇ 
ਅਵਹਮ ਵਹੱਸੇ ਹਨ।

ਖਪਤਕਾਰ ਵਜੋਂ ਜਾਗਰੂਕਤਾ

ਆਂਟੇਰੀਓ ਦੀਆਂ ਮੰਡੀਆਂ ਿਾਿਦਾਇਕ ਵਸਤਾਂ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ 
ਨਾਿ ਿਰਪੂਰ ਹਨ। ਖਪਤਕਾਰ ਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ- ਦੋਹਾਂ ਦੀ 
ਸੁਰੱਵਖਆ ਕਰਨ ਿਈ ਕਨੰੂਨ ਬਹੁਤੇ ਸੌਵਦਆਂ ‘ਤੇ ਿਾਗੂ  
ਹੁੰ ਦੇ ਹਨ।

ਵੱਧ ਜਾਗਰੂਕ ਖਪਤਕਾਰ ਬਣਨ ਵਵੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰਨ 
ਿਈ ਫ਼ੈਡਰਿ, ਪ੍ਰਾਂਵਤਕ ਅਤੇ ਟੈਰੀਟੋਰੀਅਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਵਮਿ 
ਕੇ Canadian Consumer Handbook ਵਤਆਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। 
ਇਹ ਅਵਜਹੇ ਵਵਵਸ਼ਆਂ ਵਜਵੇਂਵਕ ਔਨਿਾਈਨ ਸ਼ਾਵਪੰਗ, ਬੈਂਵਕੰਗ, 
ਵਰਹਾਇਸ਼ ਅਤੇ ਘਰ ਵਵੱਚ ਤਬਦੀਿੀ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ 
ਪੇਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ। Ontario Ministry of Consumer 
Services ਖਪਤਕਾਰ ਦੀ ਸੁਰੱਵਖਆ ਦੀ ਵਵਵਸਥਾ ਕਰਦੀ ਹੈ। 
ਵਧੇਰੇ ਵੇਰਵਵਆਂ ਿਈ, www.sse.gov.on.ca/mcs/en/pages/ 
default.aspx ਜਾਂ findlink.at/consrights ‘ਤੇ ਜਾਓ। 

ਫ਼ੋਨ ਅਤੇ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਸੇਵਾਵਾਂ

ਸ਼ਵਹਰੀ ਇਿਾਵਕਆਂ ਅੰਦਰ, ਫ਼ੋਨ ਅਤੇ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਸੇਵਾਵਾਂ 
ਦੀਆਂ ਕਈ ਚੋਣਾਂ ਹਨ। ਪੇਂਡੂ ਇਿਾਵਕਆਂ ਵਵੱਚ ਚੋਣਾਂ ਘੱਟ ਹਨ।

ਕਈ ਕੰਪਨੀਆਂ ਤੁਹਾਡੇ ਫ਼ੋਨ, (ਸੈੱਿ ਫ਼ੋਨ ਜਾਂ ਿੈਂਡ ਿਾਈਨ), 
ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਅਤੇ ਕੇਬਿ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੰੂ ਵਮਿਾਅ ਕੇ ਛੋਟਾਂ ਵਾਿਾ 
ਇੱਕ ਬੰਡਿ ਬਣਾ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਿਾਂਗ ਵਡਸਟੈਂਸ ਅਤੇ 
ਅੰਤ੍ਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਾਿਾਂ ਕਰਨ ਿਈ ਕਾਰਡ ਵੀ ਵਰਤ ਸਕਦੇ ਹੋ।

ਦਸਤਖ਼ਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਵਹਿਾਂ ਇਕਰਾਰਨਾਮੇਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਵੇਰਵੇ 
ਸਮਝ ਿਵੋ। 

ਆਂਟੇਰੀਓ ਿਰ ਅੰਦਰ ਕਈ ਪਬਵਿਕ ਿਾਇਰੇਰੀਆਂ, 
ਿਾਇਬਰੇਰੀ ਕਾਰਡ ਵਾਵਿਆਂ ਨੰੂ ਮੁਫ਼ਤ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਸੇਵਾ ਪੇਸ਼ 
ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਿਾਵਾ, ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਿ ਵਾਇਰਿੈੱਸ 
ਿੈਪਟੌਪ ਕੰਵਪਊਟਰ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਈ ਥਾਵਾਂ ਵਜਵੇਂ ਵਕ ਕਾਫ਼ੀ 
ਹਾਊਸ ਅਤੇ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟਾਂ ਵਵੱਚ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜੋ ਮੁਫ਼ਤ 
ਵਾਇਰਿੈੱਸ (ਵਜਸ ਨੰੂ ਵਾਈ-ਫ਼ਾਈ ਹਾਟਸਪਾਟ ਵਕਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ) 
ਪਹੁੰ ਚ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। 

ਡਾਕ ਸੇਵਾ

ਕੈਨੇਡਾ ਪੋਸਟ ਇੱਕ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਡਾਕ ਸੇਵਾ ਹੈ ਵਜਸ ਦੇ ਡਾਕਖ਼ਾਨੇ 
ਕਸਵਬਆਂ, ਸ਼ਵਹਰਾਂ ਅਤੇ ਪੇਂਡੂ ਕੇਂਦਰਾਂ ਵਵੱਚ ਸਵਥਤ ਹਨ। ਤੁਸੀਂ 
ਇਨ੍ਹ ਾਂ ਵਵੱਚੋਂ ਵਕਸੇ ਵੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਪੈਕੇਜ ਿੇਜ ਸਕਦੇ ਹੋ ਅਤੇ 
ਮੰਗਵਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵਬੱਿਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਅਤੇ 
ਅਦਾਇਗੀ ਵੀ ਔਨਿਾਈਨ ਈਪੋਸਟ ਦੁਆਰਾ ਕਰ ਸਕਦੇ 
ਹੋ।  www.epost.ca/service/landingPage.a ‘ਤੇ ਜਾਓ।

ਖਾਣ-ਪੀਣ ਵਾਿੀਆਂ ਚੀਜਾਂ ਖ਼ਰੀਦਣੀਆਂ

ਗਰੌਸਰੀ ਸਟੋਰਾਂ ਵਵੱਚ ਖਾਣ-ਪੀਣ ਵਾਿੀਆਂ ਤਾਜੀਆਂ ਚੀਜਾਂ 
ਅਤੇ ਗਰੌਸਰੀ ਦੀਆਂ ਦੂਜੀਆਂ ਵਸਤਾਂ ਹੁੰ ਦੀਆਂ ਹਨ। ਤੁਸੀਂ 
ਖਾਣ-ਪੀਣ ਵਾਿੀਆਂ ਚੀਜਾਂ ਛੋਟੇ ਕਾਨਵਵਨੀਐਸਂ ਸਟੋਰਾਂ (ਵਜੱਥੇ 
ਇਹ ਆਮਤੌਰ ‘ਤੇ ਕੁਝ ਵਜਆਦਾ ਮਵਹੰਗੀਆਂ ਹੁੰ ਦੀਆਂ ਹਨ) 
ਵਜੰਨ੍ਹ ਾਂ ਨੰੂ ਕਾਰਨਰ ਸਟੋਰ ਵੀ ਵਕਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਫਲ਼ ਤੇ 
ਸਬਜੀਆਂ ਵੇਚਣ ਵਾਿੇ ਛੋਟੇ ਸਟੋਰਾਂ, ਬੁੱਚੜਾਂ ਅਤੇ ਬੇਕਰੀਆਂ ਤੋਂ 
ਵੀ ਖ਼ਰੀਦ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਕਈ ਇਿਾਵਕਆਂ ਵਵੱਚ ਤੁਸੀਂ ਫ਼ਾਰਮਰਜ 
ਮਾਰਵਕਟਾਂ ਤੋਂ ਸਥਾਨਕ ਪੈਦਾਵਾਰ ਖ਼ਰੀਦ ਸਕਦੇ ਹੋ। 

ਵਟੱਪ ਦੇਣੀ

ਿੋਕ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟਾਂ, ਬਾਰਾਂ, ਹੋਟਿਾਂ ਵਵੱਚ ਅਤੇ ਟੈਕਸੀ ਦੀ ਸੇਵਾ 
ਕਰਨ ਵਾਿੇ ਵਵਅਕਤੀ ਨੰੂ ਅਕਸਰ ਵਟੱਪ ਵਜੋਂ ਪੈਸੇ ਵਦੰਦੇ ਹੋ। 
ਵਟੱਪ ਦੇਣੀ ਿਾਜਮੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰ ਦੀ, ਪਰ ਇੱਹ ਚੰਗੀ ਸੇਵਾ ਦੀ 
ਪ੍ਰਸੰਸਾ ਪਰਗਟਾਉਣ ਦਾ ਇੱਕ ਢੰਗ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ। 

ਵਟੱਪ ਆਮ ਕਰਕੇ ਵਬੱਿ ਦਾ 10 ਤੋਂ 15 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ।
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ਿੋਜਨ ਦੀਆਂ ਤੁਰੰਤ ਿੋੜਾਂ

ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਿੋਜਨ ਖ਼ਰੀਦ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਥਾਨਕ ਫ਼ਡੂ 
ਬੈਂਕ ਵਵਖੇ ਿੋਜਨ ਮੁਫ਼ਤ ਹਾਸਿ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਆਪਣੇ 
ਸੈਟਿਮੈਂਟ ਕੌਂਸਿਰ ਨਾਿ ਗੱਿਬਾਤ ਕਰੋ ਜਾਂ Ontario 
Association of Food Banks ਨੰੂ 1-866-220-4022  
‘ਤੇ ਫ਼ੋਨ ਕਰੋ। oafb.ca/search ਜਾਂ findlink.at/foodbanks 
ਉੱਤੇ ਜਾਓ। ਸੈਟਿਮੈਂਟ ਕੌਂਸਿਰ ਦਾ ਪਤਾ ਕਰਨ 
ਿਈ  settlement.org/index.asp ਉੱਤੇ ਜਾਓ।
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ਵਰਹਾਇਸ਼
ਵਰਹਾਇਸ਼ ਨਵੇਂ ਆਉਣ ਵਾਿੇ ਹਰੇਕ ਵਵਅਕਤੀ ਦੀ ਮੁੱਖ ਵਚੰਤਾ ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ: ਆਮਦਨੀ ਅਨੁਸਾਰ 
ਪੁੱਗਦੀ ਵਰਹਾਇਸ਼ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਵਸੇਬੇ ਦਾ ਅਵਹਮ ਵਹੱਸਾ ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ।

ਆਰਜੀ ਵਰਹਾਇਸ਼

ਕੈਨੇਡਾ ਵਵੱਚ ਪਹੁੰ ਚਣ ਉਪਰੰਤ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਵਕਰਾਏ ਤੇ  
ਿੈਣ ਿਈ ਜਾਂ ਖ਼ਰੀਦਣ ਿਈ ਅਪਾਰਟਮੈਂਟ, ਕਾਂਡੋਵਮਨੀਅਮ  
ਜਾਂ ਮਕਾਨ ਦੀ ਿਾਿ ਕਰ ਰਹੇ ਹੁੰ ਦੇ ਹੋ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ 
ਠਵਹਰਨ ਵਾਸਤੇ ਤੁਹਾਨੰੂ ਆਰਜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਦੀ ਿੋੜ ਪੈ ਸਕਦੀ ਹੈ। 
ਹੋਟਿ ਵਵੱਚ ਠਵਹਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਹੋਸਟਿ ਠਵਹਰਨ ਿਈ 
ਘੱਟ ਖ਼ਰਚੇ ਵਾਿੀ ਜਗ੍ਹਾ ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ। ਹੋਸਟਿ ਪਰਾਈਵੇਟ ਕਮਰੇ 
ਜਾਂ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਕਮਰੇ ਵਵੱਚ ਬੈੱਡ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਦੇ ਹਨ ਜੋ 
ਤੁਸੀਂ ਦੂਵਜਆਂ ਨਾਿ ਸਾਂਝੇ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਗੁਸਿਖ਼ਾਨਾ ਅਤੇ 
ਰਸੋਈ ਵੀ ਸਾਂਝੀ ਵਰਤਦੇ ਹੋ। ਹੋਸਟਿ ਜਾਂ ਹੋਟਿ ਦਾ ਪਤਾ 
ਕਰਨ ਿਈ: 

•	 ਯੈਿੋ ਪੇਵਜਜ yellowpages.ca ‘ਤੇ ਪੇਵਜਜ

•	 ਵਜਸ ਸ਼ਵਹਰ ਜਾਂ ਕਸਬੇ ਵਵੱਚ ਤੁਸੀਂ ਵਸੇਬਾ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ 
ਇੰਟਰਨੈੱਟ ‘ਤੇ ਉਸ ਦੀ ਟੂਵਰਜਮ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਿੱਿੋ ਅਤੇ 
ਵਰਹਾਇਸ਼ ਿਈ ਸੂਚੀਆਂ ਪੜ੍ਹੋ।

•	 ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਅਵਜਹੀ ਟੂਵਰਸਟਬੁੱਕ ਖ਼ਰੀਦੋ ਵਜਸ ਅੰਦਰ 
ਹੋਟਿਾਂ ਅਤੇ ਹੋਸਟਿਾਂ ਦੀਆਂ ਸੂਚੀਆਂ ਹੋਣ। 
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ਆਂਟੇਰੀਓ ਅੰਦਰ ਵਰਹਾਇਸ਼ ਦੀਆਂ ਵਕਸਮਾਂ

•	 ਵਕਰਾਏ ਿਈ ਅਪਾਰਟਮੈਂਟ-ਇਮਾਰਤ ਜਾਂ ਮਕਾਨ ਵਵੱਚ 
ਇੱਕ-ਦੋ-ਜਾਂ ਵਤੰਨ ਬੈੱਡਰੂਮ ਅਪਾਰਟਮੈਂਟ ਜਾਂ ਇੱਕ ਘਰ; 
ਬੈਚੁਿਰ ਯੂਵਨਟਾਂ ਵਵੱਚ ਇੱਕ ਕਮਰਾ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ ਜੋ ਵਿਵਵੰਗ 
ਰੂਮ ਅਤੇ ਬੈੱਡਰੂਮ ਦੋਹਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਸਾਰਦਾ ਹੈ। ਸਾਰੇ 
ਅਪਾਰਟਮੈਂਟਾਂ ਵਵੱਚ ਰਸੋਈ ਅਤੇ ਗੁਸਿਖ਼ਾਨਾ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ। 

•	 ਵਕਰਾਏ ਿਈ ਕਮਰਾ - ਕਈ ਵਾਰੀ ਵੱਡੇ ਘਰਾਂ ਨੰੂ ਕਈ 
ਪਰਾਈਵੇਟ ਬੈੱਡਰੂਮਾਂ ਵਵੱਚ ਵੰਡ ਵਦੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ 
ਬੈੱਡਰੂਮ ਇਕੱਿੇ ਇਕੱਿੇ ਵਵਅਕਤੀ ਨੰੂ ਵਕਰਾਏ ਤੇ ਵਦੱਤੇ 
ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਵਜਹੜੇ ਰਸੋਈ ਤੇ ਗੁਸਿਖ਼ਾਨਾ ਸਾਂਝਾ ਵਰਤਦੇ 
ਹਨ: ਇਨ੍ਹ ਾਂ ਨੰੂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਰੂਵਮੰਗ ਹਾਊਵਸਜ ਵੀ ਵਕਹਾ 
ਜਾਂਦਾ ਹੈ। 

•	 ਕਾਂਡੋਵਮਨੀਅਮ (ਕਾਂਡੋ)-ਬਹੁਤੇ ਕਾਂਡੋ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਯੂਵਨਟਾਂ 
ਵਾਿੀਆਂ ਬਹੁ-ਮੰਜਿੀਆਂ ਇਮਾਰਤਾਂ ਵਵੱਚ ਹੁੰ ਦੇ ਹਨ। 
ਮਾਿਕ ਸਾਂਿ-ਸੰਿਾਿ ਿਈ ਮਾਸਕ ਫ਼ੀਸ ਅਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ।

•	 ਮਕਾਨ-ਵਡਟੈਚਡ ਮਕਾਨਾਂ ਦੇ ਦੁਆਿੇ ਜਾਇਦਾਦ ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ; 
ਸੈਮੀ-ਵਡਟੈਚਡ ਮਕਾਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਦੀ ਕੰਧ ਦੂਜੇ 
ਮਕਾਨ ਨਾਿ ਸਾਂਝੀ ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ; ਟਾਊਨ ਹਾਊਸਾਂ ਦੀਆਂ ਦੋਹਾਂ 
ਪਾਸੇ ਦੀਆਂ ਕੰਧਾਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਹੁੰ ਦੀਆਂ ਹਨ। 
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ਆਟੇਰੀਓ ਮਵਨਸਟਰੀ  
ਆਫ਼ ਵਮਊਂਵਸਪਿ 
ਅਫ਼ੇਅਰਜ ਐਡਂ ਹਾਊਵਜੰਗ  
ਮਵਨਸਟਰੀ ਦੀਆਂ ਵਰਹਾਇਸ਼  
ਬਾਰੇ ਨੀਤੀਆਂ ਸੰਬੰਧੀ 
www.mah.gov.on.ca ਜਾਂ 
findlink.at/ont-mmah  
ਵਵਖੇ ਪੜ੍ਹੋ।

ਕੈਨੇਡਾ ਮਾਰਗੇਜ ਐਡਂ  
ਹਾਊਵਜੰਗ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ
ਕੈਨੇਡਾ ਵਵੱਚ ਪਵਹਿੀ ਵਾਰੀ ਮਕਾਨ 
ਵਕਰਾਏ ਤੇ ਿੈਣ ਬਾਰੇ ਪੜ੍ਹੋ: ਨਵੇਂ 
ਆਉਣ ਵਾਵਿਆਂ ਨੰੂ ਕੀ ਜਾਣਨਾ 
ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ: cmhc.ca ਜਾਂ 
findlink.at/cmhcnc

Settlement.org

ਆਂਟੇਰੀਓ ਵਵੱਚ ਵਰਹਾਇਸ਼  
ਸੰਬੰਧੀ ਵਵਸਤਰਤ 
ਜਾਣਕਾਰੀ:settlement.org  
ਜਾਂ findlink.at/housinginf  
‘ਤੇ ਿੱਿੋ

ਹਾਊਵਜੰਗ ਹੈਿਪ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ  
ਆਫ਼ ਆਂਟੇਰੀਓ
ਬੇਘਰੇ ਜਾਂ ਬੇਘਰੇ ਹੋ ਸਕਣ ਵਾਿੇ  
ਿੋਕਾਂ ਿਈ ਸੇਵਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣੂ ਹੋਵੋ: 
findhousinghelp.ca

ਵਕਰਾਏ ਦੇ ਮਕਾਨ

ਆਪਣੀ ਿਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਸਮਾਚਾਰ ਪੱਤਰ ਵਵੱਚ ਕਿਾਸੀਫ਼ਾਈਡ 
ਇਸ਼ਵਤਹਾਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਵਕਰਾਏ ਦਾ ਮਕਾਨ ਿੱਿਣਾ ਸਿ ਤੋਂ ਆਮ 
ਢੰਗ ਹੈ: newspaperscanada.ca ਜਾਂ findlink.at/newspapers 

ਤੁਸੀਂ ਹੇਠ ਦਰਜ ਕੰਮ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ:

•	 ਵਜਸ ਆਂਢ-ਗੁਆਂਢ ਵਵੱਚ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰ ਦੇ ਹੋਵੋ ਉਸ ਵਵੱਚ 
ਚੱਕਰ ਿਾਓ ਅਤੇ ਇਮਾਰਤ ਉੱਤੇ "ਅਪਾਰਟਮੈਂਟ ਖ਼ਾਿੀ"  
ਜਾਂ "ਵਕਰਾਏ ਿਈ" ਸਾਈਨ ਦਾ ਪਤਾ ਕਰੋ।

•	 ਦੋਸਤਾਂ, ਵਰਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਨਾਿ ਕੰਮ ਕਰਨ 
ਵਾਵਿਆਂ ਨੰੂ ਪੁੱਛੋ।

•	 ਿਾਇਬਰੇਰੀਆਂ, ਗਰੌਸਰੀ ਸਟੋਰਾਂ ਅਤੇ ਕਵਮਊਵਨਟੀ 
ਸੈਂਟਰਾਂ ਵਵੱਚ ਬੁਿੇਵਟਨ ਬੋਰਡ ਵੇਖੋ।

•	 viewit.ca ‘ਤੇ ਜਾਓ।

ਆਂਟੇਰੀਓ ਵਵੱਚ ਵਕਰਾਏ ਦੇ ਮਕਾਨਾਂ ਬਾਰੇ ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਨ ਿਈ, 
ਪੰਨੇ ਦੇ ਪਾਸੇ ‘ਤੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵਾਿੇ ਖਾਨੇ ਅੰਦਰ ਵੈੱਬਸਾਈਟਾਂ ਦੀ 
ਸੂਚੀ ‘ਤੇ ਜਾਓ।

ਪ੍ਰਾਂਤ ਿਰ ਅੰਦਰ ਮਕਾਨ ਵਕਰਾਏ ‘ਤੇ ਿੈਣ ਦਾ ਵਕਰਾਇਆ 
ਵੱਖਰਾ ਵੱਖਰਾ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ। ਆਮ ਤੋਰ ਤੇ, ਛੋਟੇ ਸ਼ਵਹਰਾਂ ਅਤੇ 
ਕਸਵਬਆਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਿੇ ਵੱਡੇ ਸ਼ਵਹਰਾਂ ਵਵੱਚ ਵਰਹਾਇਸ਼ ਦੇ ਖ਼ਰਚੇ 
ਵੱਧ ਹੁੰ ਦੇ ਹਨ। ਟਰਾਂਟੋ ਵਜਹੇ ਵੱਡੇ ਸ਼ਵਹਰ ਅੰਦਰ ਵੱਖ ਵੱਖ 
ਮੁਹੱਵਿਆਂ ਵਵਚਕਾਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਫ਼ਰਕ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਬਹੁਤੇ 
ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਮਾਹਰ ਸੁਝਾ ਵਦੰਦੇ ਹਨ ਵਕ ਵਰਹਾਇਸ਼ ਦੇ 
ਖ਼ਰਵਚਆਂ ਿਈ ਤੁਹਾਨੰੂ ਆਪਣੀ ਆਮਦਨੀ ਦ ੇ30 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ 
ਨਾਿੋਂ ਵੱਧ ਖ਼ਰਚ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ।

ਵਕਰਾਏ ਦੇ ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ ‘ਤੇ ਦਸਤਖ਼ਤ ਕਰਨੇ

ਕਈ ਮਾਿਕ ਮਕਾਨ ਵਕਰਾਏ ਦੇ ਇਕਰਾਰਨਾਮਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰ ਦੇ 
ਹਨ ਜੋ ਵਕ ਇੱਕ ਕਨੰੂਨੀ ਇਕਰਾਰਨਾਮਾਂ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੀ 
ਵਕਰਾਏ ਦੇ ਇਕਰਾਰਨਾਮੇਂ ਵਵੱਚ ਇਕਰਾਰਨਾਮੇਂ ਦੀ ਵਮਆਦ 
(ਆਮ ਤੌਰਤੇ 12 ਮਹੀਨੇ), ਵਕਰਾਏ ਦੀ ਕੁੱਿ ਰਕਮ ਅਤੇ 
ਵਕਰਾਏ ਵਵੱਚ ਸ਼ਾਮਿ ਚੀਜਾਂ ਵਜਵੇਂ ਵਕ ਪਾਰਵਕੰਗ, ਕੇਬਿ, 
ਵਬਜਿੀ ਜਾਂ ਗੈਸ ਦਰਜ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ। 

ਕਈ ਮਾਿਕ ਮਕਾਨ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਕਰਾਏ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਦੀ 
ਰਕਮ ਅਮਾਨਤ ਵਜੋਂ ਮੰਗਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਅਮਾਨਤੀ ਰਕਮ 
ਤੁਹਾਡੇ ਆਖ਼ਰੀ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਕਰਾਏ ਦੀ ਰਕਮ ਮੰਨੀ ਜਾਵੇਗੀ।

ਵਕਰਾਏ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ

ਆਮ ਤੌਰਤੇ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵਕਰਾਏ ਦੀ ਰਕਮ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਦੇ 
ਪਵਹਿੇ ਵਦਨ ਹੇਠ ਦਰਜ ਵਤੰਨਾਂ ਢੰਗਾਂ ਵਵੱਚੋਂ ਇੱਕ ਰਾਹੀਂ ਅਦਾ 
ਕਰਦੇ ਹੋ: 

•	 ਨਕਦ-ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉ ਵਕ ਤੁਸੀਂ ਪੂਰੀ ਰਕਮ ਦੀ ਰਸੀਦ 
ਹਾਸਿ ਕਰਦੇ ਹੋ।

•	 ਪੋਸਟ-ਡੇਵਟਡ ਚੈੱਕ- ਅਵਜਹੇ ਚੈੱਕ ਵਜੰਨ੍ਹ ਾਂ ‘ਤੇ ਿਵਵੱਖ ਦੀ 
ਵਮਤੀ ਪਾਈ ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਵਜਹੜੇ ਉਸ ਵਮਤੀ ਤੋਂ ਪਵਹਿਾਂ 
ਕੈਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਏ ਜਾ ਸਕਦੇ। ਤੁਹਾਡਾ ਮਾਿਕ ਮਕਾਨ 
ਵਕਰਾਏ ਦੇ ਇਕਰਾਰਨਾਮੇਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਵਮਆਦ ਿਈ ਪੋਸਟ 
ਡੇਵਟਡ ਚੈੱਕ ਮੰਗ ਸਕਦਾ ਹੈ। 

•	 ਤਸਦੀਕਸ਼ੁਦਾ ਚੈੱਕ-ਅਵਜਹੇ ਚੈੱਕ ਵਜੰਨ੍ਹ ਾਂ ਦੀ ਤਸਦੀਕ ਬੈਂਕ 
ਵੱਿੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੋਵੇ। ਤੁਹਾਡਾ ਮਾਿਕ ਮਕਾਨ ਪਵਹਿੇ ਅਤੇ 
ਆਖ਼ਰੀ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਕਰਾਏ ਿਈ ਤਸਦੀਕਸ਼ੁਦਾ ਚੈੱਕ ਮੰਗ 
ਸਕਦਾ ਹੈ। 

 • p.93

ਵਕਰਾਏ ਸੰਬੰਧੀ ਤੁਹਾਡੇ ਅਵਧਕਾਰ ਅਤੇ ਜੁੰ ਮੇਵਾਰੀਆਂ

The Residential Tenancies Act (RTA) ਅਵਜਹਾ ਕਨੰੂਨ 
ਹੈ ਵਜਹੜਾ ਆਟਂਰੇੀਓ ਵਵੱਚ ਮਕਾਨਾਂ ‘ਤ ੇਿਾਗੂ ਹੰੁਦਾ ਹੈ। ਇਸ 
ਕਨੰੂਨ ਅੰਦਰ ਅਵਜਹੇ ਸਾਰੇ ਵਨਯਮ ਹਨ ਵਜੰਨ੍ਹ ਾਂ ਦੀ ਪਾਿਣਾ 
ਮਾਿਕ ਮਕਾਨ ਅਤ ੇਵਕਰਾਏਦਾਰਾਂ ਨੰੂ ਜਰੂਰੀ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ 
ਹੈ,ਵਜਸ ਵਵੱਚ ਇਹ ਗੱਿ ਵਕ ਮਾਿਕ ਮਕਾਨ ਵਕਰਾਏ ਵਵੱਚ 
ਵਕੰਨੀ ਵਾਰੀ ਅਤ ੇਵਕੰਨਾ ਕੁ ਵਾਧਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤ ੇਜਦੋਂ ਤਸੁੀਂ 
ਮਕਾਨ ਖ਼ਾਿੀ ਕਰਕੇ ਜਾਣਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਤਹੁਾਡ ੇਵੱਿੋਂ ਆਪਣੇ ਮਾਿਕ 
ਮਕਾਨ ਨੰੂ ਵਕੰਨੇ ਸਮੇਂ ਦਾ ਨੋਵਟਸ ਦਣੇਾ ਜਰੂਰੀ ਹੈ, ਸ਼ਾਮਿ ਹਨ।

•	 ਰੈਜੀਡੈਂਸ਼ਿ ਟੈਨੈਨਸੀਜ ਐਕਟ (RTA) ਪੜ੍ਹਣ ਵਾਸਤੇ 
ਮਵਨਸਟਰੀ ਆਫ਼ ਵਮਊਂਵਸਪਿ ਅਫੇਅਰਜ ਐਡਂ ਹਾਊਵਜੰਗ 
ਦੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ www.mah.gov.on.ca ਜਾਂ findlink.at/rtact 
‘ਤੇ ਜਾਓ। 

•	 ਅਵਜਹੇ ਕਨੰੂਨ, ਵਜਨ੍ਹ ਾਂ ਦੀ ਮਾਿਕ ਮਕਾਨ ਅਤੇ ਵਕਰਾਏਦਾਰ 
ਨੰੂ ਿਾਜਮੀ ਤੌਰ ਤੇ ਪਾਿਣਾ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਬਾਰੇ 
ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਿਈ ਿੈਂਡਿਾਰਡ ਐਡਂ ਟੈਨੈਂ ਟ 
ਬੋਰਡ ਨਾਿ 1-888-332-3234 ਤੇ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ ਜਾਂ  
ltb.gov.on.ca ‘ਤੇ ਜਾਓ ।

ਸਰਕਾਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਵਾਿੀ ਵਰਹਾਇਸ਼

ਆਂਟੇਰੀਓ ਦੇ ਬਹੁਤੇ ਸ਼ਵਹਰਾਂ ਵਵੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਸਹਾਇਤਾ 
(ਅਕਸਰ ਸਬਵਸਡਾਈਜਡ ਵਕਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ) ਵਾਿੇ ਮਕਾਨ ਹਨ, 
ਵਜੰਨ੍ਹ ਾਂ ਿਈ ਵਕਰਾਇਆ ਤੁਹਾਡੀ ਆਮਦਨੀ ‘ਤੇ ਵਨਰਿਰ ਕਰਦਾ 
ਹੈ। ਇਹ ਮਕਾਨ ਿੈਣ ਿਈ ਉਡੀਕ ਦਾ ਸਮਾਂ ਬਹੁਤ ਿੰਮਾ ਹੋ 
ਸਕਦਾ ਹੈ-ਕਈ ਵਾਰੀ ਕਈ ਕਈ ਸਾਿ। 

ਆਪਣ ੇਇਿਾਕ ੇਵਵੱਚ ਸਬਵਸਡਾਈਜਡ ਮਕਾਨਾਂ ਬਾਰੇ ਹੋਰ 
ਜਾਣਕਾਰੀ ਿੈਣ ਿਈ ਆਪਣ ੇਸਟੈਿਮੈਂਟ ਕੌਂਸਿਰ ਨਾਿ ਗੱਿ ਕਰ।ੋ
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ਗੈਰ-ਮੁਨਾਫ਼ਾ ਕੋ-ਆਪ ਹਾਊਵਜੰਗ

ਕੋ-ਆਪ ਹਾਊਵਜੰਗ ਵਵੱਚ ਰਵਹਣ ਵਾਿੇ ਿੋਕ ਹੀ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਮਾਿਕ 
ਅਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨ ਵਾਿੇ ਹੁੰ ਦੇ ਹਨ। ਗੈਰ-ਮੁਨਾਫ਼ਾ ਕੋ-ਆਪ 
ਹਾਊਵਜੰਗ ਦੇ ਵਕਰਾਏ ਅਕਸਰ ਔਸਤਨ ਵਕਰਾਏ ਨਾਿੋਂ ਘੱਟ 
ਹੁੰ ਦੇ ਹਨ। ਕੋ-ਆਪ ਮੈਂਬਰਾਂ ਤੋਂ ਆਸ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਵਕ ਉਹ 
ਆਪ ਹੀ ਆਪਣੇ ਕੋ-ਆਪ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੇਖਿਾਿ ਕਰਨ ਵਵੱਚ 
ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨ। ਕੋ-ਆਪ ਹਾਊਵਜੰਗ ਿਈ ਆਮ ਕਰਕੇ 
ਉਡੀਕ ਦਾ ਸਮਾਂ ਿੰਮਾ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ-ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਦੋ ਤੋਂ ਚਾਰ ਸਾਿ। 
ਆਪਣੇ ਇਿਾਕੇ ਅੰਦਰ ਗੈਰ-ਮੁਨਾਫ਼ਾ ਹਾਊਵਜੰਗ ਕੋ-ਆਪ ਦੀ 
ਸੂਚੀ ਦਾ ਪਤਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ‘ਤੇ ਗੈਰ-ਮੁਨਾਫ਼ਾ 
ਕੋ-ਆਪ ਹਾਊਵਜੰਗ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀ ਖੋਜ ਕਰੋ।
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ਮਕਾਨ ਖ਼ਰੀਦਣਾ

ਮਕਾਨ ਖ਼ਰੀਦਣ ਿਈ ਕਾਫ਼ੀ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਦੀ ਿੋੜ ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ, 
ਇਸ ਿਈ, ਚੰਗੀ ਗੱਿ ਇਹ ਹੈ ਵਕ ਵਜੰਨੀ ਛੇਤੀ ਹੋ ਸਕੇ 
ਜਾਣਕਾਰੀ ਇਕੱਠੀ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ।

ਪਵਹਿੀ ਵਾਰੀ ਮਕਾਨ ਖ਼ਰੀਦਣ ਵਾਿੇ cmhc.ca ਜਾਂ 
findlink.at/cmhcnc ‘ਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਮਾਰਗੇਜ ਐਡਂ ਹਾਊਵਜੰਗ 
ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਨਵੇਂ ਆਉਣ ਵਾਵਿਆਂ ਿਈ ਘਰ ਖ਼ਰੀਦਣ 
ਬਾਰੇ ਗਾਈਡ ਪੜ੍ਹੋ।

ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਘਰ ਖ਼ਰੀਦਣ ਿਈ ਮਾਰਗੇਜ ਿੈਣ ਦੀ ਕੋਵਸਸ਼ ਕਰ 
ਰਹੇ ਹੋਵੋ, ਉਧਾਰ ਿੈਣ ਸੰਬਧੀ ਚੰਗੀ ਸਾਖ ਹੋਣੀ ਿਾਜਮੀ ਹੈ। 
ਨਵੇਂ ਆਉਣ ਵਾਿੇ ਹੋਣ ਕਰਕੇ, ਸੰਿਵ ਹੈ ਵਕ ਤੁਹਾਡਾ ਉਧਾਰ 
ਿੈਣ ਦਾ ਅਵਜਹਾ ਵਪਛੋਕੜ ਨਾ ਹੋਵੇ ਵਜਸ ਨੰੂ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਬੈਂਕ 
ਮੰਨਦੇ ਹੋਣ। ਇਸ ਿਈ, ਵਜੰਨੀ ਛੇਤੀ ਹੋ ਸਕੇ, ਤੁਹਾਨੰੂ ਉਧਾਰ 
ਿੈਣ ਦੀ ਚੰਗੀ ਸਾਖ ਬਣਾਉਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੀ ਿੋੜ ਹੈ। ਆਪਣੇ 
ਬੈਂਕ ਦੇ ਗਾਹਕ ਸੇਵਾ ਦੇ ਨੁਮਾਇਂਦੇ ਨਾਿ ਇਹ ਗੱਿਬਾਤ ਕਰੋ 
ਵਕ ਉਧਾਰ ਿੈਣ ਦੀ ਸਾਖ ਵਕਵੇਂ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।   

ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਮਕਾਨ ਖ਼ਰੀਦਣ ਿਈ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਦੇਣ ਿਈ ਵਤਆਰ 
ਹੋ ਜਾਓ, ਤਾਂ ਵਸਆਣਪ ਇਸ ਗੱਿ ਵਵੱਚ ਹੈ ਵਕ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ 
ਖ਼ਰੀਦਣ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਵਵੱਚ ਮਕਾਨ ਦੀ ਪੇਸ਼ਾਵਰ ਮੁਆਇਨੇ 
ਵਵੱਚ ਪਾਸ ਹੋਣ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਿਗਾ ਵਦਉ। ਜੇ ਇੰਨਸਪੈਕਟਰ 
ਵੇਖਦਾ ਹੈ ਵਕ ਮੁਰੰਮਤ ਦੀ ਿੋੜ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ 
ਨੰੂ ਰੱਦ ਕਰ ਜਾਂ ਬਦਿ ਸਕਦੇ ਹੋ।
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ਪੋਸਟ ਸੈਕੰਡਰੀ ਵਵਵਦਆਰਥੀਆਂ ਿਈ ਵਰਹਾਇਸ਼

ਕਈ ਯੂਨੀਵਰਵਸਟੀਆਂ ਅਤੇ ਕਾਿਜ ਆਪਣੇ ਵਵੱਵਦਆਰਥੀਆਂ 
ਿਈ ਵਰਹਾਇਸ਼ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਿਈ, 
ਉਸ ਯੂਨੀਵਰਵਸਟੀ ਜਾਂ ਕਾਿਜ ਦੇ ਵਰਹਾਇਸ਼ ਸੰਬੰਧੀ ਵਵਿਾਗ 
ਨਾਿ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ ਵਜੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਾ ਹੋਵੇ।

ਯੂਨੀਵਰਵਸਟੀਆਂ ਅਤੇ ਕਾਿਜਾਂ ਦੀਆਂ ਵਰਹਾਇਸ਼ੀ ਥਾਵਾਂ 
ਗਰਮੀਆਂ ਵਵੱਚ ਕਈ ਵਾਰੀ ਗੈਰ-ਵਵਵਦਆਰਥੀਆਂ ਿਈ 
ਉਪਿਬਧ ਹੁੰ ਦੀਆਂ ਹਨ। ਨਵੇਂ ਆਉਣ ਵਾਵਿਆਂ ਅਤੇ ਯਾਤਰੀਆਂ 
ਦੇ ਠਵਹਰਣ ਿਈ ਉਹ ਸਸਤੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।
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ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਹਾਊਵਜੰਗ (ਸ਼ੈਿਟਰ)

ਸ਼ੈਿਟਰ ਅਵਜਹੇ ਿੋਕਾਂ ਨੰੂ ਆਰਜੀ ਵਰਹਾਇਸ਼ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਦੇ 
ਹਨ ਵਜਹੜੇ ਬੇਘਰੇ ਜਾਂ ਸੰਕਟਗ੍ਰਸਤ ਹੋਣ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੰੂ ਆਪਣੇ 
ਘਰ ਵਵੱਚੋਂ ਬੇਦਖ਼ਿ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਘਰ ਵਵੱਚ ਤੁਹਾਡੇ 
ਨਾਿ ਦੁਰਵਵਹਾਰ ਹੋਣ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਹੋਵੋ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੈਿਟਰ 
ਵਵੱਚ ਠਵਹਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸਥਾਨਕ ਸ਼ੈਿਟਰਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਟੈਿੀਫ਼ੋਨ 
ਬੁੱਕ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਵੱਚ ਦੂਜੇ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਨੰਬਰਾਂ ਦੇ ਨਾਿ ਦਰਜ 
ਕੀਤੀ ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ 211 ਨੰੂ ਵੀ ਫੋਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।
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ਸੀਨੀਅਰਾਂ ਵਾਸਤੇ ਵਰਹਾਇਸ਼

ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਟੈਿੀਫ਼ੋਨ ਬੁੱਕ ਦੇ ਬਿੂ ਪੇਵਜਜ ਵਵੱਚ ਸੀਨੀਅਰਾਂ 
ਵਾਸਤੇ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਵਾਿੀ ਵਰਹਾਇਸ਼ ਦਾ 
ਪਤਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸੀਨੀਅਰਾਂ ਿਈ ਪਰਾਈਵੇਟ ਵਰਹਾਇਸ਼ 
ਵਾਸਤੇ ਯੈਿੋ ਪੇਵਜਜ ਵੇਖੋ ਜਾਂ yellowpages.ca ‘ਤੇ ਜਾਓ।          

ਸੀਨੀਅਰਾਂ ਿਈ ਵਰਹਾਇਸ਼ ਸਮੇਤ, ਵੱਖ ਵੱਖ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ 
ਸੇਵਾਵਾਂ, ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਿਈ Seniors’ Secretariat ਨੰੂ 
1-888-910-1999 ‘ਤੇ ਫ਼ੋਨ ਕਰੋ ਜਾਂ seniors.gov.on.ca ਜਾਂ 
findlink.at/seniorguid ‘ਤੇ ਜਾਓ।

ਆਂਟੇਰੀਓ ਦਾ ਮਨੁੱਖੀ ਅਵਧਕਾਰਾਂ ਦਾ ਕੋਡ ਅਤੇ ਵਰਹਾਇਸ਼

Ontario Human Rights Code ਅਧੀਨ, ਨਸਿ, ਕੁੱਲ਼, 
ਮੂਿ ਦੇਸ਼, ਰੰਗ, ਨਸਿੀ ਮੂਿ, ਨਾਗਵਰਕਤਾ, ਧਰਮ, ਉਮਰ, 
ਵਿੰਗ, ਵਿੰਗਕ ਝੁਕਾਅ, ਜੁਰਮਾਂ ਦੇ ਵਰਕਾਰਡ, ਵਵਵਾਹਕ ਦਰਜੇ, 
ਸਮਵਿੰਗੀ ਸਾਥ ਦੇ ਦਰਜੇ, ਪਵਰਵਾਰਕ ਦਰਜੇ ਜਾਂ ਅਪੰਗਤਾ ਦੇ 
ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਿ ਅਵਨਆਂ ਵਾਿਾ ਸਿੂਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ 
ਸਕਦਾ।

ਆਪਣੇ ਅਵਧਕਾਰਾਂ ਬਾਰੇ ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਿੈਣ ਿਈ, 
www.ohrc.on.ca ਜਾਂ findlink.at/ohrhousing ਵਵਖੇ 
Ontario Human Rights Commission ਵੇਖੋ।

ਵਵਚਾਰਨਯੋਗ ਗੱਿਾਂ

ਮੈਂ ਵਜਸ ਇਿਾਕੇ ਵਵੱਚ ਰਵਹਣਾ 
ਚਾਹੰੁਦਾ ਹਾਂ ਕੀ ਉਸ ਇਿਾਕੇ ਵਵੱਚ 
ਕੋਈ ਗੈਰ-ਮੁਨਾਫ਼ਾ ਹਾਊਵਜੰਗ ਕੋ-ਆਪ 
ਹੈ? ਮੈਂ ਵਕਵੇਂ ਅਰਜੀ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹਾਂ?

ਸਰਕਾਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਵਾਿੀ ਵਰਹਾਇਸ਼ 
ਿਈ ਮੈਂ ਵੇਵਟੰਗ ਵਿਸਟ ਵਵੱਚ ਵਕਵੇਂ 
ਆ ਸਕਦਾ ਹਾਂ? 

ਜੇ ਮੈਂ ਘਰ ਖ਼ਰੀਦਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਿਾ ਕਰਦਾ 
ਹਾਂ ਵਕਹੜਾ ਬੈਂਕ ਜਾਂ ਕਰੈਵਡਟ 
ਯੂਨੀਅਨ ਮੈਨੰੂ ਮਾਰਗੇਜ ਦੇਵੇਗੀ?

ਜੇ ਮੈਂ ਘਰ ਖ਼ਰੀਦਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਿਾ ਕਰਦਾ 
ਹਾਂ ਤਾਂ ਡਾਊਨ ਪੇਮੈਂਟ ਿਈ ਮੈਨੰੂ ਵਕੰਨੀ 
ਰਕਮ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਿੋੜ ਹੈ?

ਮੇਰੇ ਵਕਰਾਏ ਵਵੱਚ ਵਕਹੜੇ ਖ਼ਰਚੇ 
ਸ਼ਾਮਿ ਹੰੁਦੇ ਹਨ: ਏਅਰਕੰਡੀਸ਼ਵਨੰਗ, 
ਉਪਕਰਨ ਵਜਵੇਂ ਵਕ ਵਫ਼੍ਰੱਜ ਅਤੇ 
ਸਟੋਵ?
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ਿਾਈਚਾਰਕ ਸ਼ਮੂਿੀਅਤ
ਕਵਮਊਵਨਟੀ ਅਤੇ ਮਨੋਰੰਜਨ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਦੁਆਰਾ ਿੋਕਾਂ ਨੰੂ ਵਮਿਣ, ਆਪਣੇ ਿਾਸ਼ਾਈ ਹੁਨਰ 
ਸੁਧਾਰਨ ਅਤੇ ਵਵਹਿੇ ਸਮੇਂ ਸ਼ੁਗਿ ਦਾ ਅਨੰਦ ਮਾਣਨ ਵਵੱਚ ਤੁਹਾਨੰੂ ਮਦਦ ਵਮਿਦੀ ਹੈ। ਆਪਣੇ 
ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਪਵਰਵਾਰ ਿਈ ਉਪਿਬਧ ਿਾਈਚਾਰਕ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਦਾ ਪਤਾ ਕਰੋ।

ਕਵਮਊਵਨਟੀ ਮਨੋਰੰਜਨ ਕੇਂਦਰ

ਆਂਟੇਰੀਓ ਅੰਦਰ ਹਰ ਸ਼ਵਹਰ ਵਵੱਚ ਕਵਮਊਵਨਟੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ 
ਅਤੇ ਰੀਕਰੀਏਸ਼ਨ ਸੈਂਟਰ ਹਨ। ਸਾਰੇ ਸੈਂਟਰਾਂ ਵਵੱਚ ਿਾਈਚਾਰਕ 
ਗਰੁੱਪਾਂ ਦੇ ਵਮਿ ਬੈਠਣ ਿਈ ਜਗ੍ਹਾ ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ। ਕਈ ਸੈਂਟਰਾਂ ਵਵੱਚ 
ਸਕੇਟੰਗ ਅਰੀਨੇ, ਸਵਵਵਮੰਗ ਪੂਿ, ਵਜੰਮ ਅਤੇ ਖੇਡਾਂ ਦੇ ਮੈਦਾਨ 
ਹੁੰ ਦੇ ਹਨ। ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਅਤੇ ਸਹੂਿਤਾਂ ਮੁਫ਼ਤ ਹੁੰ ਦੀਆਂ ਹਨ ਜਾਂ 
ਘੱਟ ਖ਼ਰਚੇ ਦੀਆਂ ਹੁੰ ਦੀਆਂ ਹਨ।

ਆਪਣੇ ਸਥਾਨਕ ਕਵਮਊਵਨਟੀ ਰੀਕਰੀਏਸ਼ਨ ਸੈਂਟਰ ਵਵਖੇ 
ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹਾਸਿ ਕਰਨ 
ਿਈ ਆਪਣੇ ਸੈਟਿਮੈਂਟ ਕੌਂਸਿਰ ਨਾਿ ਗੱਿ ਕਰੋ, 211 ‘ਤੇ ਫ਼ੋਨ 
ਕਰੋ, ਆਪਣੀ ਫ਼ੋਨ ਬੁੱਕ ਦੇ ਬਿੂ ਪੇਵਜਜ ਵੇਖੋ ਜਾਂ ਕਵਮਊਵਨਟੀ 
ਰੀਕਰੀਏਸ਼ਨ ਸੈਂਟਰ + ਆਪਣੇ ਸ਼਼ਵਹਰ ਦਾ ਨਾਂ ਵਿਖ ਕੇ 
ਇੰਟਰਨੈੱਟ ‘ਤੇ ਖੋਜ ਕਰੋ।

ਪਬਵਿਕ ਿਾਇਬਰੇਰੀਆਂ

ਆਪਣੀ ਸਥਾਨਕ ਿਾਇਬਰੇਰੀ ਵਵਖੇ ਤੁਹਾਨੰੂ ਅੰਗਰੇਜੀ ਅਤੇ 
ਦੂਜੀਆਂ ਿਾਸ਼ਾਵਾਂ ਵਵੱਚ ਪੁਸਤਕਾਂ, ਸੀ ਡੀਆਂ, ਡੀ ਵੀ ਡੀਆਂ, 
ਰਸਾਿੇ ਅਤੇ ਸਮਾਚਾਰ ਪੱਤਰ ਵਮਿ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਬਹੁਤੀਆਂ 
ਿਾਇਬਰੇਰੀਆਂ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਤੀਕ ਪਹੁੰ ਚ ਵੀ ਮੁਫ਼ਤ ਮੁਹੱਈਆ 
ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਿਾਇਬਰੇਰੀਆਂ ਬਾਿਗਾਂ ਅਤੇ ਬੱਵਚਆਂ ਵਾਸਤੇ 
ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰੋਗਰਾਮ ਆਯੋਜਤ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਵਜੰਨ੍ਹ ਾਂ ਵਵੱਚ 
ਪੁਸਤਕਾਂ ਪੜ੍ਹਣ ਅਤੇ ਕਹਾਣੀਆਂ ਸੁਣਾਉਣ ਦੇ ਕਿੱਬ, ਨਵੇਂ 
ਆਉਣ ਵਾਵਿਆਂ ਿਈ ਿਾਸ਼ਾ ਦੀਆਂ ਕਿਾਸਾਂ ਅਤੇ ਿੇਖਕਾਂ ਵੱਿੋਂ 
ਪੁਸਤਕ ਪਾਠ ਸ਼ਾਮਿ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ। ਕਈ ਿਾਇਬਰੇਰੀਆਂ ਰੁਜਗਾਰ 
ਸੰਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤੇ ਮਦਦ ਵੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। 

ਆਪਣੀ ਸਥਾਨਕ ਿਾਇਬਰੇਰੀ ਦਾ ਪਤਾ ਕਰਨ ਿਈ, 
Ministry of Tourism and Culture: mtc.gov.on.ca  
ਜਾਂ findlink.at/opl ‘ਤੇ ਜਾਓ।

ਿਾਇਬਰੇਰੀ ਦਾ ਕਾਰਡ ਹਾਸਿ ਕਰਨ ਿਈ, ਤੁਹਾਨੰੂ ਇੱਕ 
ਸਰਕਾਰੀ ਸ਼ਨਾਖ਼ਤ (ਪਾਸਪੋਰਟ ਜਾਂ ਡਰਾਈਵਰ ਿਸੰਸ) ਅਤੇ 
ਆਪਣੇ ਪਤੇ ਦੇ ਸਬੂਤ (ਵਜਵੇਂ ਵਕ ਟੈਿੀਫ਼ੋਨ, ਵਬਜਿੀ ਜਾਂ ਕੇਬਿ 
ਦਾ ਵਬੱਿ) ਦੀ ਿੋੜ ਪਵੇਗੀ। 

ਪੂਜਾ-ਪਾਠ ਕਰਨ ਵਾਿੀਆਂ ਥਾਵਾਂ

ਚਾਰਟਰ ਆਫ਼ ਰਾਈਟਸ ਐਡਂ ਫ਼ਰੀਡਮਜ ਅਧੀਨ ਕੈਨੇਡੀਅਨਾਂ 
ਨੰੂ ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਦੀ ਪਾਿਣਾ ਕਰਨ ਦੀ ਅਜਾਦੀ ਹੈ। ਆਂਟੇਰੀਓ 
ਜਦ ਵਕ ਧਰਮ-ਵਨਰਪੇਖ ਸਮਾਜ ਹੈ, ਆਂਟੇਰੀਓ ਵਾਸੀ 
ਵਗਰਵਜਆਂ, ਵਸਨੇਗਾਗਾਂ, ਮਸਵਜਦਾਂ, ਮੰਦਰਾਂ ਅਤੇ ਪੂਜਾ ਕਰਨ 
ਵਾਿੀਆਂ ਦੂਜੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਵਵਖੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣਾ ਮਤ 
ਪ੍ਰਗਟਾਉਂਦੇ ਹਨ।

ਇੰਟਰਨੈੱਟ ‘ਤੇ ਪਿੇਵਸਜ ਆਫ਼ ਵਰਵਸ਼ੱਪ + ਆਪਣੇ ਸ਼ਵਹਰ ਦੇ 
ਨਾਂ ਦੀ ਖੋਜ ਕਰਕੇ,ਆਪਣੇ ਨਜਦੀਕ ਦੀ ਪੂਜਾ-ਪਾਠ ਕਰਨ 
ਿਈ ਜਗ੍ਹਾ ਦਾ ਪਤਾ ਕਰੋ। 

ਵਿੰਟੀਅਰ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰਨਾ

ਵਕਸੇ ਉੱਤਮ ਮਨੋਰਥ ਿਈ ਆਪਣਾ ਸਮਾਂ ਦਾਨ ਕਰਨਾ ਦੂਜੇ 
ਿੋਕਾਂ ਨੰੂ ਵਮਿਣ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਿਾਈਚਾਰੇ ਨੰੂ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਣਨ 
ਦਾ ਵਧੀਆ ਢੰਗ ਹੈ। ਵਿੰਟੀਅਰ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੁਆਰਾ 
ਰੁਜਗਾਰ ਦੀ ਿਾਿ ਵਵੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਵਕਉਂਕ 
ਤੁਸੀਂ ਸੰਪਰਕਾਂ ਦਾ ਕੀਮਤੀ ਨੈੱਟਵਰਕ ਕਾਇਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ 
ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਅਨੁਿਵ ਵਵੱਚ ਵੀ ਵਾਧਾ ਕਰ 
ਸਕਦੇ ਹੋ। ਵਿੰਟੀਅਰ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰਨ ਿਈ ਤੁਹਾਨੰੂ 
ਪਰਵਾਨਗੀ ਦੇਣ ਤੋਂ ਪਵਹਿਾਂ ਕਈ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਤੁਹਾਨੰੂ ਪੁਿੀਸ 
ਵੱਿੋਂ ਆਪਣਾ ਵਪਛੋਕੜ ਤਸਦੀਕ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਕਵਹ 
ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।

•	 ਵਿੰਟੀਅਰ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਜਾਣਨ ਅਤੇ ਆਪਣੇ 
ਇਿਾਕੇ ਅੰਦਰ ਵਿੰਟੀਅਰ ਸੈਂਟਰ ਦਾ ਪਤਾ ਕਰਨ ਿਈ 
ovcn.ca ‘ਤੇ Ontario Volunteer Centre Network:  
‘ਤੇ ਜਾਓ।

•	 Ministry of Citizenship and Immigration: 
www.citizenship.gov.on.ca ਜਾਂ findlink.at/mci-active  
‘ਤੇ ਜਾਓ।

•	 ਆਪਣੇ ਸੈਟਿਮੈਂਟ ਕੌਂਸਿਰ ਨੰੂ ਵਿੰਟੀਅਰ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰਨ 
ਿਈ ਆਪਣੇ ਇਿਾਕੇ ਵਵੱਚ ਅਵਸਰਾਂ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛੋ।

•	 211 ਨੰੂ ਫ਼ੋਨ ਕਰੋ।
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ਆਵਾਜਾਈ
ਿਾਵੇਂ ਕੰਮ ਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਿੋੜ ਹੋਵੇ, ਆਪਣੇ ਆਂਢ-ਗੁਆਂਢ ਦਾ ਪਤਾ ਕਰਨ ਿਈ ਜਾਂ ਆਪਣੇ 
ਬੱਵਚਆਂ ਨੰੂ ਸਕੂਿ ਵਿਜਾਣ ਵਾਸਤੇ ਨਵੇਂ ਕਸਬੇ ਜਾਂ ਸ਼ਵਹਰ ਵਵੱਚ ਇਧਰ-ਓਧਰ ਜਾਣਾ ਆਪਣੇ 
ਿਾਈਚਾਰੇ ਅੰਦਰ ਵਸੇਬਾ ਕਰਨ ਿਈ ਬਹੁਤ ਜਰੂਰੀ ਹੋਵੇਗਾ। 

ਪਬਵਿਕ ਆਵਾਜਾਈ

ਆਂਟੇਰੀਓ ਦੇ ਬਹੁਤੇ ਸ਼ਵਹਰਾਂ ਅੰਦਰ ਘੱਟ ਖ਼ਰਚੇ ਤੇ ਪਬਵਿਕ 
ਟਰਾਂਵਜਟ ਪ੍ਰਣਾਿੀ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਵੱਡੇ ਸ਼ਵਹਰਾਂ ਵਵੱਚ ਚੰਗੀਆਂ 
ਵਵਕਸਤ ਪਬਵਿਕ ਟਰਾਂਵਜਟ ਪ੍ਰਣਾਿੀਆਂ ਹਨ ਵਜੰਨ੍ਹ ਾਂ ਵਵੱਚ 
ਬੱਸਾਂ, ਟਰੇਨਾਂ, ਸਬਵੇ ਅਤੇ ਸਟਰੀਟਕਾਰਾਂ ਸ਼ਾਮਿ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ 
ਹਨ। ਅਕਸਰ ਮਾਸਕ ਪਾਸ ਜਾਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਵਟਕਟਾਂ/ਟੋਕਨ 
ਖ਼ਰੀਦਣੇ ਸਸਤਾ ਤੇ ਸੌਖਾ ਰਵਹੰਦਾ ਹੈ।

ਆਪਣੇ ਇਿਾਕੇ ਅੰਦਰ ਪਬਵਿਕ ਆਵਜਾਈ ਬਾਰੇ ਜਾਣਨ ਿਈ, 
ਫ਼ੋਨ ਬੁੱਕ ਦੇ ਬਿੂ ਪੇਵਜਜ ਵੇਖੋ ਜਾਂ www.mto.gov.on.ca ਜਾਂ 
findlink.at/transit ਵਵਖੇ Ministry of Transportation  
‘ਤੇ ਜਾਓ।

ਪਬਵਿਕ ਆਵਜਾਈ ‘ਤੇ ਸਿੀਕਾ

ਸਿੀਕੇ ਤੋਂ ਿਾਵ ਹੈ ਪਬਵਿਕ ਵਵੱਚ ਦੂਵਜਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਆਦਰ ਵਾਿਾ 
ਵਰਤਾਉ। ਪਬਵਿਕ ਆਵਜਾਈ ਵਵਖੇ ਸਿੀਕੇ ਬਾਰੇ ਵਧੇਰੇ 
ਜਾਣਕਾਰੀ ਿਈ ਵੈਿਕੰਮ ਟੂ ਕੈਨੇਡਾ ਪੜ੍ਹੋ। 
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ਟੈਕਸੀਆਂ

ਆਂਟੇਰੀਓ ਦੇ ਬਹੁਤੇ ਇਿਾਵਕਆਂ ਅੰਦਰ, ਤੁਹਾਡੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ 
ਤੁਹਾਡੀ ਮੰਵਜਿ ਤੇ ਪਹੁੰ ਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਤੁਸੀਂ ਟੈਕਸੀ ਕਰ ਸਕਦੇ 
ਹੋ। ਟੈਕਸੀਆਂ ਮਵਹੰਗੀਆਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ, ਇਸ ਿਈ 
ਆਪਣਾ ਵਟ੍ਰੱਪ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਵਹਿਾਂ ਡਰਾਈਵਰ ਤੋਂ ਅੰਦਾਜਨ 
ਖ਼ਰਚੇ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛ ਿਉ। ਇਹ ਜਰੂਰੀ ਹੈ ਵਕ ਤੁਸੀਂ ਟੈਕਸੀ ਦਾ 
ਮੀਟਰ (ਵਜਹੜਾ ਵਟ੍ਰੱਪ ਦਾ ਖ਼ਰਚਾ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ) ਵੀ 
ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋਵੋ।

ਸਥਾਨਕ ਟੈਕਸੀ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਪਤਾ ਕਰਨ ਿਈ ਆਪਣੀ ਫ਼ੋਨ 
ਬੁੱਕ ਦੇ ਯੈਿੋ ਪੇਵਜਜ ਵੇਖੋ ਜਾਂ yellowpages.ca ‘ਤੇ ਜਾਓ।

ਵਕਰਾਏ ‘ਤੇ ਕਾਰ ਿੈਣੀ

ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਿ ਕਾਰ ਨਹੀਂ, ਤਾਂ ਵਕਰਾਏ ‘ਤੇ ਕਾਰ ਿੈਣਾ ਅਸਾਨ 
ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ। ਦਸਤਖ਼ਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਵਹਿਾਂ ਵਕਰਾਏ ਦੇ 
ਇਕਰਾਰਨਾਮੇਂ ਨੰੂ ਵਧਆਨ ਨਾਿ ਪੜ੍ਹੋ। ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਿ ਇਨਸ਼ੋਰੈਂਸ 
ਹੋਣੀ ਵੀ ਿਾਜਮੀ ਹੈ।

ਕਈ ਵੱਡੇ ਸ਼ਵਹਰਾਂ ਅੰਦਰ, ਤੁਸੀਂ ਕਾਰ-ਸ਼ੇਅਵਰੰਗ (ਕਾਰ ਸਾਂਝੀ 
ਵਰਤਣ) ਸੇਵਾ, ਵਜਵੇਂ ਵਕ ਵਜੱਪਕਾਰ, ਵਵੱਚ ਸ਼ਾਮਿ ਹੋ ਸਕਦੇ  
ਹੋ ਵਜਸ ਨਾਿ ਸਥਾਨਕ ਕੰਮ-ਕਾਜ ਕਰਨ ਿਈ ਤੁਸੀਂ ਥੋੜ੍ਹੇ ਸਮੇਂ 
ਵਾਸਤੇ ਕਾਰ ਵਕਰਾਏ ‘ਤੇ ਿੈ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਅਵਜਹੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ 
ਿਈ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਸੁਵਵਧਾਜਨਕ ਵਪੱਕ-ਅੱਪ ਅਤੇ ਡਰਾਪ-
ਆਫ਼ ਥਾਵਾਂ ਹੁੰ ਦੀਆਂ ਹਨ।   

 

ਸਥਾਨਕ ਕਾਰ-ਰੈਂਟਿ ਕੰਪਨੀਆਂ ਜਾਂ ਕਾਰ ਸ਼ੇਅਵਰੰਗ ਸੇਵਾਵਾਂ 
ਦਾ ਪਤਾ ਕਰਨ ਿਈ ਸਥਾਨਕ ਫ਼ੋਨ ਬੁੱਕ ਦੇ ਯੈਿੋ ਪੇਵਜਜ ਵੇਖੋ 
ਜਾਂ yellowpages.ca ‘ਤੇ ਜਾਓ।

ਡਰਾਈਵਰ ਿਸੰਸ ਿੈਣਾ

ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਿ ਆਪਣੇ ਵਪਛਿੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਡਰਾਈਵਰ ਿਸੰਸ 
ਹੈ,ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੈਨੇਡਾ ਵਵੱਚ ਆਉਣ ਵਪੱਛੋਂ ਇਹ 60 ਵਦਨਾਂ ਿਈ 
ਜਾਇਜ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਵਪੱਛੋਂ ਤੁਹਾਨੰੂ ਆਂਟੇਰੀਓ ਡਰਾਈਵਰ 
ਿਸੰਸ ਦੀ ਿੋੜ ਪਵੇਗੀ।

ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਂਟੇਰੀਓ ਦੇ ਿਸੰਸ ਿਈ ਅਰਜੀ ਵਦੰਦੇ ਹੋ ਉਸ ਵੇਿੇ 
ਡਰਾਈਵ ਕਰਨ ਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਪਛੋਕੜ ਨੰੂ ਵਧਆਨ ਵਵੱਚ ਰੱਵਖਆ 
ਜਾਵੇਗਾ। ਵਫਰ ਵੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਿ ਪਵਹਿਾਂ ਿਾਵੇਂ ਿਸੰਸ ਹੋਵੇ ਜਾਂ 
ਨਾ, ਤੁਹਾਨੰੂ ਆਂਟੇਰੀਓ ਦੇ ਟ੍ਰੈਵਫਕ ਵਨਯਮਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਬਾਰੇ 
ਵਿਖਤੀ ਟੈਸਟ ਅਤੇ ਇੱਕ ਜਾਂ ਦੋ ਰੋਡ ਟੈਸਟ ਪਾਸ ਕਰਨੇ ਪੈ 
ਸਕਦੇ ਹਨ। 

ਡਰਾਈਵਰ ਿਸੰਸ ਇੱਕ ਸਰਕਾਰੀ ਸ਼ਨਾਖ਼ਤ ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ।

ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਡਰਾਈਵਰ ਿਸੰਸ ਨਹੀਂ ਿੈਣਾ ਚਾਹੁੰ ਦੇ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ 
ਸ਼ਨਾਖ਼ਤ ਹਾਸਿ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰ ਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ Ontario Photo 
Card (ਆਂਟੇਰੀਓ ਫ਼ੋਟੋ ਕਾਰਡ) ਿਈ ਅਰਜੀ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ। 
ਇਹ ਫ਼ੋਟੋ ਕਾਰਡ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ ਸ਼ਨਾਖ਼ਤ ਮੰਵਨਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਅਰਜੀ ਦੇਣ ਿਈ ਤੁਹਾਨੰੂ ਅਵਜਹੀ ਮੂਿ ਸ਼ਨਾਖ਼ਤ ਵਵਖਾਉਣ ਦੀ 
ਿੋੜ ਪਵੇਗੀ ਵਜਹੜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਕਨੰੂਨੀ ਨਾਂ, ਜਨਮ ਦੀ ਵਮਤੀ 
ਅਤੇ ਦਸਤਖ਼ਤ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੋਵੇ। ਤੁਹਾਨੰੂ ਅਰਜੀ ਦਾ ਇੱਕ 
ਫ਼ਾਰਮ ਵੀ ਿਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਇਸ ਕਾਰਡ ਿਈ ਫ਼ੀਸ $35.00 
ਹੈ। ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਿਈ serviceontario.ca ਜਾਂ 
ontario.ca/government/ontario-photo-card ‘ਤੇ ਜਾਓ।

ਵਕ੍ਰਪਾ ਕਰਕੇ ਯਾਦ ਰੱਖੋ: ਤਸੁੀਂ ਡਰਾਈਵਰ ਿਸੰਸ ਅਤੇ 
Ontario Photo Card (ਆਟਂਰੇੀਓ ਫ਼ਟੋ ੋਕਾਰਡ) ਦਵੋੇਂ ਇੱਕੋ 
ਸਮੇਂ ਨਹੀਂ ਰੱਖ ਸਕਦ-ੇਤਹੁਾਨੰੂ ਦਹੋਾਂ ਵਵੱਚੋਂ ਇੱਕ ਚਣੁਨਾ ਪਵਗੇਾ। 

ਡਰਾਈਵਰ ਿਸੰਸ
ਆਪਣਾ ਆਂਟੇਰੀਓ ਡਰਾਈਵਰ ਿਸੰਸ 
ਿੈਣ ਿਈ drivetest.ca ਜਾਂ 
findlink.at/driverinfo  
‘ਤੇ ਜਾਓ।

ਡਰਾਈਵਰ ਪ੍ਰੀਵਖਆ ਕੇਂਦਰ
ਫ਼ੋਨ ਬੁੱਕ ਦੇ ਯੈਿੋ ਪੇਵਜਜ ਵਵੱਚੋਂ 
ਆਪਣੇ ਸਥਾਨਕ ਡਰਾਈਵਰ ਪ੍ਰੀਵਖਆ 
ਕੇਂਦਰ ਦਾ ਪਤਾ ਕਰਨ ਿਈ 
yellowpages.ca ਜਾਂ 
drivetest.ca ਜਾਂ 
findlink.at/testcentre  
‘ਤੇ ਜਾਓ।

ਡਰਾਈਵਰ’ਜ ਹੈਂਡਬੁੱਕ
www.mto.gov.on.ca ਜਾਂ 
findlink.at/dhandbook ‘ਤੇ ਜਾ 
ਕੇ ਡਰਾਈਵ ਕਰਨ ਸੰਬੰਧੀ ਵਨਯਮ 
ਪੜ੍ਹੋ ਅਤੇ ਪ੍ਰੀਵਖਆ ਿਈ ਵਤਆਰੀ 
ਕਰੋ। ਤੁਸੀਂ ਹੈਂਡਬੁੱਕ ਦੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਤ 
ਨਕਿ ਵਕਸੇ ਵੀ ਡਰਾਈਵਰ ਪ੍ਰੀਵਖਆ 
ਸੈਂਟਰ ਅਤੇ ਕਈ ਸਟੋਰਾਂ ਤੋਂ ਖ਼ਰੀਦ 
ਸਕਦੇ ਹੋ।

Cycling and Safety

ਸਾਈਕਿ ਚਿਾਉਣ ਅਤੇ ਸੁਰੱਵਖਆ 
ਿਈ 1-800-267-8097 ‘ਤੇ 
ਸਰਵਵਸਆਂਟੇਰੀਓ ਨੰੂ ਫ਼ੋਨ ਕਰੋ ਜਾਂ 
www.mto.gov.on.ca ਜਾਂ 
findlink.at/cycling ‘ਤੇ ਜਾਓ।

ਸ਼ਵਹਰ ਦੇ ਨਕਸ਼ੇ
ਵੈਿਕੰਮ ਟੂ ਕੈਨੇਡਾ ਪੜ੍ਹੋ।

 • p.28
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ਵਵਚਾਰਨਯੋਗ ਗੱਿਾਂ

ਜੇ ਮੈਂ ਆਂਟੇਰੀਓ ਡਰਾਈਵਰ ਿਸੰਸ ਨਾ 
ਿੈਣਾ ਚਾਹਾਂ ਤਾਂ ਇਸ ਦੀ ਬਜਾਏ ਮੈਂ 
ਸਰਕਾਰ ਵੱਿੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਵਕਹੜੀ 
ਸ਼ਨਾਖ਼ਤੀ ਫ਼ੋਟੋ ਵਰਤਾਂਗਾ?

ਨਵੀਂ ਜਾਂ ਪੁਰਾਣੀ ਕਾਰ ਖ਼ਰੀਦਣ ਿਈ 
ਮੈਨੰੂ ਵਕੰਨੇ ਕੁ ਪੈਸੇ ਖ਼ਰਚ ਕਰਨੇ ਪੈਣਗ?ੇ 
ਇਨਸ਼ੋਰੈਂਸ ਖ਼ਰੀਦਣ ਅਤੇ ਵਾਹਨ 
ਰਵਜੱਸਟਰ ਕਰਵਾਉਣ ਅਤੇ ਿਸੰਸ  
ਿੈਣ ‘ਤੇ ਵਕੰਨਾ ਕੁ ਖ਼ਰਚਾ ਆਵੇਗਾ?

ਡਰਾਈਵ ਕਰਨ ਸੰਬੰਧੀ ਵਨਯਮ

ਡਰਾਈਵ ਕਰਨ ਸੰਬੰਧੀ ਵਨਯਮਾਂ ਦੀ ਉਿੰਘਣਾ ਕਰਨ ਿਈ 
ਿਾਰੀ ਜੁਰਮਾਨੇ ਹਨ। ਕੁਝ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜਰੂਰੀ ਕਨੰੂਨ ਹੇਠ ਦਰਜ 
ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ: 

•	 ਡਰਾਈਵ ਕਰਨ ਿਈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਿ ਡਰਾਈਵਰ ਿਸੰਸ ਹੋਣਾ 
ਿਾਜਮੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੰੂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਪਣੇ ਕੋਿ ਰੱਖੋ।

•	 ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਿ ਕਾਰ ਇਨਸ਼ੋਰੈਂਸ ਜਰੂਰ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

•	 ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਿ ਕਾਰ ਦੀ ਮਿਕੀਅਤ ਦਾ ਸਬੂਤ ਜਰੂਰ ਹੋਣਾ 
ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ-ਇਸ ਨੰੂ ਕਾਰ ਵਵੱਚ ਹੀ ਰੱਖੋ।

•	 ਰਫ਼ਤਾਰ ਦੀ ਦਰਸਾਈ ਹੱਦ ਤੋਂ ਵੱਧ ਤੇਜੀ ਨਾਿ ਡਰਾਈਵ 
ਨਾ ਕਰੋ। ਵੱਧ ਰਫ਼ਤਾਰ ਨਾਿ ਚਿਾਉਣ ਦੇ ਿਾਰੀ ਜੁਰਮਾਨੇ 
ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਕਾਰਨ ਤੁਹਾਡੀ ਇਨਸ਼ੋਰੈਂਸ ਵਧ ਸਕਦੀ ਹੈ।

•	 ਤੁਹਾਨੰੂ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਿ ਸਫ਼ਰ ਕਰ ਰਹੇ ਸਾਰੇ ਮੁਸਾਫ਼ਰਾਂ 
ਨੰੂ ਸੀਟਬੈਿਟਾਂ ਜਰੂਰ ਿਾ ਕੇ ਰੱਖਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ।

•	 ਕਦੇ ਵੀ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀ ਕੇ ਕਾਰ ਨਾ ਚਿਾਓ। ਖੂ਼ਨ ਅੰਦਰ 
ਅਿਕੋਹਿ (ਸ਼ਰਾਬ) ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਕਨੰੂਨੀ ਮਾਤਰਾ ਤੋਂ ਵੱਧ 
ਹੋਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਵੱਚ ਜੇ ਪੁਿੀਸ ਤੁਹਾਨੰੂ ਡਰਾਈਵ 
ਕਰਵਦਆਂ ਫ਼ੜ ਿੈਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਿਾਰੀ ਜੁਰਮਾਨੇ ਹੁੰ ਦੇ ਹਨ।

•	 ਜਦੋਂ ਤੀਕ ਯੰਤਰ ਹੈਂਡਜ-ਫ਼੍ਰੀ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਡਰਾਈਵ ਕਰਵਦਆਂ 
ਕਦੇ ਵੀ ਸੈੱਿ ਫ਼ੋਨ ਨਾ ਵਰਤੋ। 
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ਇਨਸ਼ੋਰੈਂਸ

ਆਂਟੇਰੀਓ ਵਵੱਚ no-Fault Insurance ਯੋਜਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ 
ਿਾਵ ਹੈ ਵਕ ਤੁਹਾਡੀ ਕਾਰ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਜਾਣ ਦੀ ਸੂਰਤ 
ਵਵੱਚ, ਤੁਹਾਡਾ ਇਨਸ਼ੋਰੈਂਸ ਪਰਦਾਨਕਰਤਾ ਇਸ ਿਈ 
ਅਦਾਇਗੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਿਾਵੇਂ ਕਸੂਰ ਤੁਹਾਡਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਦੂਜੇ 
ਡਰਾਈਵਰ ਦਾ।

no-Fault  Insurance ਬਾਰੇ ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਿਈ ibc.ca 
ਜਾਂ findlink.at/nofault ਤੇ Insurance Bureau of Canada 
ਵੇਖੋ।

ਇੱਕ ਕੰਪਨੀ ਤੋਂ ਦਜੂੀ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਕਾਰ ਦੀ ਇਨਸ਼ਰੋੈਂਸ ਦਾ 
ਖ਼ਰਚਾ ਵੱਖ ਵੱਖ ਹੰੁਦਾ ਹ।ੈ ਖ਼ਰਚ ਦੀ ਕਟੋ (ਿਾਅ) ਿੈਣ ਵਾਸਤੇ 
ਇੱਕ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੰਪਨੀਆ ਂਨਾਿ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ ਜਾਂ ਇਨਸ਼ਰੋੈਂਸ 
ਬਰਕੋਰ ਨਾਿ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ ਵਜਹੜਾ ਤਹੁਾਨੰੂ ਸਿ ਤੋਂ ਸਸਤੇ 
ਿਾਅ ਇਨਸ਼ਰੋੈਂਸ ਿੈ ਕ ੇਦਣੇ ਦੀ ਕਵੋਸ਼ਸ਼ ਕਰਗੇਾ। 
yellowpages.ca ‘ਤ ੇਜਾ ਕ ੇਜਾਂ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਰਾਹੀਂ ਿਾਿ ਕਰਕ,ੇ 
ਬਰਕੋਰਾਂ ਅਤ ੇਇਨਸ਼ਰੋੈਂਸ ਕੰਪਨੀਆ ਂਨਾਿ ਸੰਪਰਕ ਕਰਨ ਿਈ 
ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਾ ਪਤਾ ਕਰ।ੋ
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ਸਾਈਕਿ ਚਿਾਉਣਾ

ਆਪਣ ੇਨਵੇਂ ਿਾਈਚਾਰੇ ਵਵੱਚ ਆਉਣ-ਜਾਣ ਿਈ ਸਾਈਕਿ ਦੀ 
ਵਰਤੋਂ ਚੰਗਾ ਤਰੀਕਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹ।ੈ ਸਾਈਕਿ ਰਾਹੀਂ ਵਨੱਤ 
ਆਉਣ-ਜਾਣ ਵਾਵਿਆ ਂਵਾਸਤ ੇਕਈ ਸ਼ਵਹਰਾਂ ਵਵੱਚ ਸਾਈਕਵਿੰਗ 
ਿੇਨਾਂ ਨਾਮਜਦ ਕੀਤੀਆ ਂਹੰੁਦੀਆ ਂਹਨ ਅਤ ੇਕਈਆ ਂਵਵੱਚ 
ਮਨੋਰੰਜਨ ਿਈ ਸਾਈਕਿ ਚਿਾਉਣ ਵਾਵਿਆ ਂਿਈ ਸਾਈਕਿ ਦੇ 
ਰਸਤ ੇਵਨਸਵਚਤ ਕੀਤ ੇਹੁੰ ਦ ੇਹਨ। ਸਾਈਕਿ ਚਾਿਕ ਵਜੋਂ 
ਆਟਂਰੇੀਓ ਹਾਈਵਅੇ ਟ੍ਰਵੈਫ਼ਕ ਐਕਟ ਅਧੀਨ ਤਹੁਾਨੰੂ ਵਾਹਨ 
ਮੰਵਨਆ ਜਾਂਦਾ ਹ।ੈ ਇਸ ਦਾ ਿਾਵ ਹੈ ਵਕ ਟ੍ਰਵੈਫ਼ਕ ਦ ੇਸਾਰ ੇਕਨੰੂਨਾਂ 
ਦੀ ਪਾਿਣਾ ਕਰਨੀ ਤਹੁਾਡ ੇਿਈ ਜਰੂਰੀ ਹੈ।

ਵਕ੍ਰਪਾ ਕਰਕ ੇਯਾਦ ਰੱਖੋ ਵਕ 18 ਸਾਿ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਵਾਿੇ 
ਹਰਕੇ ਸਾਈਕਿ ਚਾਿਕ ਿਈ ਪਰਵਾਵਨਤ ਬਾਈਵਸਕਿ 
ਹੈਿਮਟ ਪਾਉਣੀ ਿਾਜਮੀ ਹੰੁਦੀ ਹ।ੈ 
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ਕਨੰੂਨੀ ਅਵਧਕਾਰ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ
ਫ਼ੈਡਰਿ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਂਵਤਕ ਜਾਂ ਟੈਰੀਟੋਰੀਅਲ਼ ਕਨੰੂਨ ਅਜਾਦੀ ਅਤੇ ਬਰਾਬਰੀ ਵਜਹੇ ਵਵਅਕਤੀਗਤ 
ਅਵਧਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਸੁਤੰਤਰਤਾਵਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਵਖਆ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਸਾਡੀ ਕਨੰੂਨੀ ਪ੍ਰਣਾਿੀ ਕਨੰੂਨ ਦੇ 
ਵਨਯਮਾਂ ਅਤੇ ਿੋਕਰਾਜੀ ਅਸੂਿਾਂ ‘ਤੇ ਆਧਾਰਤ ਹੈ।  

ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਚਾਰਟਰ ਆਫ਼ ਰਾਈਟਸ ਐਡਂ ਫ਼ਰੀਡਮਜ

Canadian Charter of Rights and Freedoms 
(ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਚਾਰਟਰ ਆਫ ਰਾਈਟਸ ਐਡਂ ਫ਼ਰੀਡਮਜ) 
ਮਰਦਾਂ ਅਤੇ ਔਰਤਾਂ ਦੋਹਾਂ ਿਈ ਇੱਕੋ ਵਜਹੇ ਅਵਧਕਾਰਾਂ ਅਤੇ 
ਅਜਾਦੀਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਵਖਆ ਕਰਦਾ ਹੈ। 

•	 ਆਪਣੇ ਵਵਸ਼ਵਾਸਾਂ ਅਤੇ ਵਵਚਾਰਾਂ ਨੰੂ ਪ੍ਰਗਟਾਉਣ ਦੀ 
ਅਜਾਦੀ।

•	 The freedom to associate with anyone you 
wish and to gather peacefully with 
other people.

•	 ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਦੀ ਪਾਿਣਾ ਕਰਨ ਦੀ ਅਜਾਦੀ।

•	 ਕੈਨੇਡਾ ਅੰਦਰ ਵਕਸੇ ਵੀ ਜਗ੍ਹਾ ਰਵਹਣ ਦੀ ਅਜਾਦੀ।

•	 ਗੈਰ-ਕਨੰੂਨੀ ਜਾਂ ਵਨਆਂਹੀਣ ਵਗ੍ਰਫ਼ਤਾਰੀ ਜਾਂ ਵਹਰਾਸਤ 
ਵਵਰੁੱਧ ਸੁਰੱਵਖਆ ਦਾ ਅਵਧਕਾਰ ਅਤੇ ਉਵਚਤ ਕਨੰੂਨੀ 
ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਅਵਧਕਾਰ। ਿਾਵ ਇਹ ਵਕ ਸਰਕਾਰ ਿਾਜਮੀ 
ਤੌਰ ਤੇ ਕਨੰੂਨ ਅਧੀਨ ਤੁਹਾਨੰੂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸਾਰੇ ਅਵਧਕਾਰਾਂ ਦਾ 
ਆਦਰ ਕਰੇ।

•	 ਨਸਿ, ਕੌਮੀ ਜਾਂ ਨਸਿੀ ਮੂਿ, ਰੰਗ, ਧਰਮ, ਵਿੰਗ, ਉਮਰ 
ਜਾਂ ਮਾਨਵਸਕ ਜਾਂ ਸਰੀਰਕ ਅਪੰਗਤਾ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ, 
ਵਬਨਾ ਿੇਦ-ਿਾਵ ਦੇ, ਬਰਾਬਰ ਦੀ ਸੁਰੱਵਖਆ ਅਤੇ 
ਬਰਾਬਰ ਦੇ ਕਨੰੂਨੀ ਿਾਿ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦਾ ਅਵਧਕਾਰ। 

•	 ਫ਼ੈਡਰਿ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅੰਗਰੇਜੀ ਜਾਂ ਫ਼ਰੈਂਚ 
ਵਵੱਚ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦਾ ਅਵਧਕਾਰ।

ਫ਼ੈਡਰਿ ਵਡਪਾਰਟਮੈਂਟ ਆਫ਼ ਜਸਵਟਸ ਵਵਖੇ ਚਾਰਟਰ ਪੜ੍ਹੋ: 
justice.gc.ca ਜਾਂ findlink.at/constiacts
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ਆਂਟੇਰੀਓ ਵਹਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਕੋਡ

Ontario Human Rights Code (ਆਂਟੇਰੀਓ ਵਹਊਮਨ 
ਰਾਈਟਸ ਕੋਡ) ਰੁਜਗਾਰ, ਵਰਹਾਇਸ਼ ਜਾਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਖੇਤਰਾਂ 
ਵਵੱਚ ਅਨਉਵਚਤ ਸਿੂਕ ਵਵਰੁੱਧ ਸਾਰੇ ਆਟੇਰੀਓ ਵਾਸੀਆਂ ਦੀ 
ਸੁਰੱਵਖਆ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਵਕਸੇ ਵਵਅਕਤੀ ਦੀ ਨਸਿ, ਕੁਿ, ਮੂਿ 
ਦੇਸ਼, ਰੰਗ, ਨਸਿੀ ਮੂਿ, ਵਿੰਗਕ ਝੁਕਾਅ, ਜੁਰਮਾਂ ਦੇ ਵਰਕਾਰਡ, 
ਵਵਵਾਹਕ ਦਰਜੇ, ਸਮਵਿੰਗੀ ਸਾਥ ਦੇ ਦਰਜੇ, ਪਵਰਵਾਵਰਕ 
ਦਰਜੇ ਜਾਂ ਅਪੰਗਤਾ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਉਸ ਨਾਿ ਵਵਤਕਰਾ 
ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਉਸ ਨੰੂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨਾ ਗੈਰ-ਕਨੰੂਨੀ ਹੈ। Ontario 
Human Rights commission ਵੈੱਬਸਾਈਟ 
www.ohrc.on.ca ‘ਤੇ ਜਾਓ।
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ਵਹਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਿੀਗਿ 
ਸਪੋਰਟ ਸੈਂਟਰ 
ਅਵਜਹੇ ਿੋਕਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਹੈ  
ਅਤੇ ਉਨ੍ਹ ਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਵਨਧਤਾ ਕਰਦਾ  
ਹੈ ਵਜਹੜੇ ਮਵਹਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹੋਣ ਵਕ 
ਉਨ੍ਹ ਾਂ ਨਾਿ ਵਵਤਕਰਾ ਹੋਇਆ ਹੈ: 
hrlsc.on.ca

ਆਮਬਡਜਮੈਨ ਆਫ਼ ਆਂਟੇਰੀਓ
ਅਵਜਹੇ ਿੋਕਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਹੈ 
ਵਜਹੜੇ ਮਵਹਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹਨ ਵਕ 
ਅਂਟੇਰੀਓ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਨ੍ਹ ਾਂ ਨਾਿ 
ਅਵਨਆਂ ਵਾਿਾ ਵਵਹਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ: 
ombudsman.on.ca

ਜਸਵਟਸ ਆਂਟੇਰੀਓ
ਆਂਟੇਰੀਓ ਦੀ ਕਨੰੂਨੀ ਪ੍ਰਣਾਿੀ ਬਾਰੇ  
12 ਿਾਸ਼ਾਵਾਂ ਵਵੱਚ ਜਾਣਕਾਰੀ ਿਈ: 
www.attorneygeneral. 
jus.gov.on.ca ਜਾਂ 
findlink.at/on-justice 

Settlement.org ’ਤੇ ਜਾਓ।
ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਕਨੰੂਨੀ ਪ੍ਰਣਾਿੀ ਅਤੇ  
ਕਨੰੂਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ  
ਿਈ: settlement.org ਜਾਂ 
findlink.at/legal-serv  
‘ਤੇ ਜਾਓ।

ਕਵਮਊਵਨਟੀ ਿੀਗਿ 
ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਆਂਟੇਰੀਓ
ਅਵਜਹੀ ਸਮਗਰੀ ਵਤਆਰ ਕਰਦੀ  
ਹੈ ਵਜਹੜੀ ਿੋਕਾਂ ਨੰੂ ਆਪਣੇ ਕਨੰੂਨੀ 
ਅਵਧਕਾਰਾਂ ਨੰੂ ਸਮਝਣ ਅਤੇ ਵਰਤਣ 
ਵਵੱਚ ਮਦਦ ਕਰਨ ਸੰਬੰਧੀ ਕਨੰੂਨ 
ਦਾ ਸਰਿ ਿਾਸ਼ਾ ਵਵੱਚ ਵਰਨਣ 
ਕਰਦੀ ਹੈ: cleo.on.ca

ਬਾਿਗ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮਰ ਅਤੇ ਸਵਹਮਤੀ ਦੇਣ ਦੀ ਉਮਰ

ਆਟੇਰੀਓ ਅੰਦਰ ਬਾਿਗ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮਰ 18 ਸਾਿ ਹੈ। ਉਦੋਂ ਉਸ 
ਵਵਅਕਤੀ ਨੰੂ ਕਨੰੂਨੀ ਤੌਰ ਤੇ ਬਾਿਗ ਮੰਵਨਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। 
ਵਿੰਗਕ ਵਕਵਰਆ ਿਈ ਸਵਹਮਤੀ ਦੇਣ ਦੀ ਉਮਰ 16 ਸਾਿ ਹੈ। 
ਵਬਨਾ ਸਵਹਮਤੀ ਦੇ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿੰਗਕ ਵਕਵਰਆ ਜੁਰਮ ਹੈ। 
ਸਵਹਮਤੀ ਿਈ ਉਮਰ ਬਾਰੇ ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵਾਸਤ ੇ
justice.gc.ca ਜਾਂ findlink.at/ageconsent ‘ਤੇ ਜਾਓ।

 • p.42

ਵਕੀਿ ਦਾ ਪਤਾ ਕਰਨਾ

•	 ਤੁਹਾਡਾ ਸੈਟਿਮੈਂਟ ਕੌਂਸਿਰ, ਤੁਹਾਡੀ ਿੋੜ ਅਨੁਸਾਰ 
ਤਜਰਬੇ ਵਾਿਾ ਵਕੀਿ ਿੱਿਣ ਵਵੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰ 
ਸਕਦਾ ਹੈ।

•	 ਸਥਾਨਕ ਫ਼ੋਨ ਬੁੱਕ ਦੇ ਯੈਿੋ ਪੇਵਜਜ ਵਵੱਚ ਵੇਖੋ ਜਾਂ 
yellowpages.ca ‘ਤੇ ਜਾਓ

•	 ਆਂਟੇਰੀਓ ਅੰਦਰ ਵਕੀਿਾਂ ਅਤੇ ਪੈਰਾਿੀਗਿਾਂ ਦੀ 
ਡਾਇਰੈਕਟਰੀ ਿਈ lsuc.on.ca ਜਾਂ findlink.at/tlsuc  
Law Society of Upper Canada ‘ਤੇ ਜਾਉ।

•	 Legal Aid Ontario ਘੱਟ ਆਮਦਨੀ ਵਾਿੇ ਿੋਕਾਂ ਿਈ 
ਕਨੰੂਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਦੀ ਹੈ। 1-800-668-8258 
ਨੰੂ ਫ਼ੋਨ ਕਰੋ ਜਾਂ legalaid.on.ca ‘ਤੇ ਜਾਓ।
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ਵਸੇਬੇ ਦੀ ਯੋਜਨਾ

ਵਸਹਤ ਸੰਿਾਿ

� ਓਵਹੱਪ (OHIP)ਕਾਰਡ ਿਈ ਅਰਜੀ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ServiceOntario Centre 
ਪਹੁੰ ਚੋ।

� ਕੈਨੇਡਾ ਅੰਦਰ ਆਪਣੇ ਪਵਹਿੇ ਵਤੰਨ ਮਹੀਵਨਆਂ ਿਈ ਵਸਹਤ ਬੀਮਾ ਖ਼ਰੀਦੋ।

� ਫ਼ੈਮਿੀ ਡਾਕਟਰ ਿੱਿੋ।

� ਸਿ ਤੋਂ ਨਜਦੀਕੀ ਹਸਪਤਾਿ ਅਤੇ ਵਾਕ-ਇੰਨ ਕਵਿਵਨਕ ਦਾ ਪਤਾ ਕਰੋ।

1. ਕਾਰਜ                                                                                                                                ਇਸ ਤਰੀਕ ਤੱਕ ਮੁਕੰਮਿ ਕਰਨਾ ਹੈੈ / /

ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਸਰੋਤ

2. ਕਾਰਜ                                                                                                                                ਇਸ ਤਰੀਕ ਤੱਕ ਮੁਕੰਮਿ ਕਰਨਾ ਹੈੈ / /

ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਸਰੋਤ

3. ਕਾਰਜ                                                                                                                                ਇਸ ਤਰੀਕ ਤੱਕ ਮੁਕੰਮਿ ਕਰਨਾ ਹੈੈ / /

ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਸਰੋਤ

ਖਪਤਕਾਰ ਸੇਵਾਵਾਂ

� ਇਹ ਪਤਾ ਕਰਨ ਿਈ ਵਕ ਿੋਜਨ ‘ਤੇ ਵਕੰਨਾ ਖ਼ਰਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਆਪਣੇ 
ਿਾਈਚਾਰੇ ਅੰਦਰ ਗਰੌਸਰੀ ਸਟੋਰਾਂ ਅਤੇ ਦੁਕਾਨਾਂ ‘ਚੋਂ ਖੋਜ ਕਰੋ

� ਇੱਕ ਫ਼ੋਨ ਨੰਬਰ ਰੱਖੋ ਵਜਸ ਰਾਹੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੀਕ ਪਹੁੰ ਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੋਵੇ।

� ਜੇ ਿੋੜ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਤੀਕ ਪਹੁੰ ਚ ਵਕਥੇ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਬਾਰੇ  
ਜਾਣੂ ਹੋਵੋ।

1. ਕਾਰਜ                                                                                                                                ਇਸ ਤਰੀਕ ਤੱਕ ਮੁਕੰਮਿ ਕਰਨਾ ਹੈੈ / /

ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਸਰੋਤ

2. ਕਾਰਜ                                                                                                                                ਇਸ ਤਰੀਕ ਤੱਕ ਮੁਕੰਮਿ ਕਰਨਾ ਹੈੈ / /

ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਸਰੋਤ

3. ਕਾਰਜ                                                                                                                                ਇਸ ਤਰੀਕ ਤੱਕ ਮੁਕੰਮਿ ਕਰਨਾ ਹੈੈ / /

ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਸਰੋਤ
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ਵਰਹਾਇਸ਼

� ਅਵਜਹੀ ਵਰਹਾਇਸ਼ ਦਾ ਪਤਾ ਕਰੋ ਜੋ ਤੁਹਾਡੀ ਆਮਦਨੀ ਮੁਤਾਬਕ ਹੋਵੇ

� ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਵਕਰਾਏ ‘ਤੇ ਰਵਹ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਵਕਰਾਏਦਾਰ ਵਜੋਂ ਆਪਣੇ ਅਵਧਕਾਰਾਂ 
ਅਤੇ ਜੁੰ ਮੇਵਾਰੀਆਂ ਨੰੂ ਸਮਝੋ।

� ਵਰਹਾਇਸ਼ ਸੰਬੰਧਤ ਖ਼ਰਵਚਆਂ, ਵਜਵੇਂ ਵਕ ਇਨਸ਼ੋਰੈਂਸ, ਵਬਜਿੀ-ਪਾਣੀ ਆਵਦ 
ਅਤੇ ਪਰਾਪਰਟੀ ਟੈਕਸ ਸੰਬੰਧੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਉ। 

1. ਕਾਰਜ                                                                                                                                ਇਸ ਤਰੀਕ ਤੱਕ ਮੁਕੰਮਿ ਕਰਨਾ ਹੈੈ / /

ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਸਰੋਤ

2. ਕਾਰਜ                                                                                                                                ਇਸ ਤਰੀਕ ਤੱਕ ਮੁਕੰਮਿ ਕਰਨਾ ਹੈੈ / /

ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਸਰੋਤ

3. ਕਾਰਜ                                                                                                                                ਇਸ ਤਰੀਕ ਤੱਕ ਮੁਕੰਮਿ ਕਰਨਾ ਹੈੈ / /

ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਸਰੋਤ

ਿਾਈਚਾਰੇ ਵਵੱਚ ਸ਼ਮੂਿੀਅਤ

� ਆਪਣੇ ਸਥਾਨਕ ਕਵਮਊਵਨਟੀ ਸੈਂਟਰ ਵਵਖੇ ਪ੍ਰਗਰਾਮਾਂ ਅਤੇ ਸਹੂਿਤਾਂ ਦਾ  
ਪਤਾ ਕਰੋ।

� ਆਪਣੇ ਿਾਈਚਾਰੇ ਅੰਦਰ ਪਬਵਿਕ ਿਾਇਬਰੇਰੀ ਦਾ ਪਤਾ ਕਰੋ ਅਤੇ 
ਿਾਇਬਰੇਰੀ ਦਾ ਕਾਰਡ ਹਾਸਿ ਕਰੋ।

1. ਕਾਰਜ                                                                                                                                ਇਸ ਤਰੀਕ ਤੱਕ ਮੁਕੰਮਿ ਕਰਨਾ ਹੈੈ / /

ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਸਰੋਤ

2. ਕਾਰਜ                                                                                                                                ਇਸ ਤਰੀਕ ਤੱਕ ਮੁਕੰਮਿ ਕਰਨਾ ਹੈੈ / /

ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਸਰੋਤ

3. ਕਾਰਜ                                                                                                                                ਇਸ ਤਰੀਕ ਤੱਕ ਮੁਕੰਮਿ ਕਰਨਾ ਹੈ / /

ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਸਰੋਤ
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ਆਵਜਾਈ

� ਆਪਣੇ ਿਾਈਚਾਰੇ ਅੰਦਰ ਉਪਿਬਧ ਪਬਵਿਕ ਟਰਾਂਵਜਟ ਵਵਕਿਪਾਂ ਬਾਰੇ  
ਪਤਾ ਕਰੋ

� ਆਂਟੇਰੀਓ ਡਰਾਈਵਰ ਿਸੰਸ ਿਈ ਅਰਜੀ ਵਦਉ।

1. ਕਾਰਜ                                                                                                                                ਇਸ ਤਰੀਕ ਤੱਕ ਮੁਕੰਮਿ ਕਰਨਾ ਹੈੈ / /

ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਸਰੋਤ

2. ਕਾਰਜ                                                                                                                                ਇਸ ਤਰੀਕ ਤੱਕ ਮੁਕੰਮਿ ਕਰਨਾ ਹੈੈ / /

ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਸਰੋਤ

3. ਕਾਰਜ                                                                                                                                ਇਸ ਤਰੀਕ ਤੱਕ ਮੁਕੰਮਿ ਕਰਨਾ ਹੈੈ / /

ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਸਰੋਤ

ਕਨੰੂਨੀ ਅਵਧਕਾਰ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ

1. ਕਾਰਜ                                                                                                                                ਇਸ ਤਰੀਕ ਤੱਕ ਮੁਕੰਮਿ ਕਰਨਾ ਹੈੈ / /

ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਸਰੋਤ

2. ਕਾਰਜ                                                                                                                                ਇਸ ਤਰੀਕ ਤੱਕ ਮੁਕੰਮਿ ਕਰਨਾ ਹੈੈ / /

ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਸਰੋਤ

3. ਕਾਰਜ                                                                                                                                ਇਸ ਤਰੀਕ ਤੱਕ ਮੁਕੰਮਿ ਕਰਨਾ ਹੈੈ / /

ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਸਰੋਤ

OTO - Workbook - 2014 05 08_PN.indb   28 03/11/14   16:21



Welcome 2 9

30 
ਬੱਵਚਆਂ ਦੀ ਸੰਿਾਿ

31 
ਐਿੀਮੈਂਟਰੀ ਅਤੇ 

ਸੈਕੰਡਰੀ ਵਵੱਵਦਆ

33 
ਪੋਸਟ-ਸੈਕੰਡਰੀ 

ਵਵੱਵਦਆ

34 
ਕਾਂਟੀਵਨਊਇੰਗ 

ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ

35 
ਿਾਸ਼ਾ ਦੀ ਵਸਖਿਾਈ

36 
ਵਸੇਬੇ ਦੀ ਯੋਜਨਾ

ਵਸੱਵਖਆ ਅਤੇ ਵਸਖਿਾਈ
ਇਹ ਿਾਗ ਬੱਚੇ ਦੀ ਸੰਿਾਿ ਤੋਂ ਿੈਕੇ ਪੋਸਟ ਗਰੈਜੂਏਟ ਪੜ੍ਹਾਈ ਤੀਕ ਵਸੱਵਖਆ 
ਅਤੇ ਵਸਖਿਾਈ ਦੇ ਮੌਵਕਆਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ 
ਬਾਿਗ ਅਤੇ ਕਾਂਟੀਵਨਊਇੰਗ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਿ ਨਾਿ ਿਾਸ਼ਾ ਵਸਖਿਾਈ  
ਨਾਿ ਵੀ ਜਾਣ-ਪਛਾਣ ਕਰਵਾਉਂਦਾ ਹੈ।
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ਬੱਵਚਆਂ ਦੀ ਸੰਿਾਿ
ਆਂਟੇਰੀਓ ਵਵੱਚ ਬੱਵਚਆਂ ਦੀ ਸੰਿਾਿ (ਵਜਸ ਨੰੂ ਡੇਅਕੇਅਰ ਵੀ ਵਕਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ) ਿਈ ਕਈ 
ਸਥਾਨ ਮੌਜੂਦ ਹਨ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੰੂ ਅਵਜਹੀ ਸੇਵਾ ਿਈ ਦਾਖ਼ਿ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਵਜਹੜੀ 
ਤੁਹਾਡੇ ਪਵਰਵਾਰ ਿਈ ਸਿ ਤੋਂ ਢੁੱਕਵੀਂ ਹੋਵੇ।

ਬੱਵਚਆਂ ਿਈ ਿਸੰਸਸ਼ੁਦਾ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਿਸੰਸਸ਼ੁਦਾ ਸੰਿਾਿ

ਆਂਟੇਰੀਓ ਅੰਦਰ ਬੱਵਚਆਂ ਦੀ ਸੰਿਾਿ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ: 
ਿਸੰਸਸ਼ੁਦਾ (ਵਜਸ ਨੰੂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਵਨਯਮਤ ਵਕਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ) 
ਅਤੇ ਗੈਰ-ਿਸੰਸਸ਼ੁਦਾ (ਵਜਸ ਨੰੂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਅਵਨਯਮਤ ਵਕਹਾ 
ਜਾਂਦਾ ਹੈ)

ਦਸ ਸਾਿ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਵਾਿੇ ਪੰਜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਸੰਬੰਧਤ 
ਬੱਵਚਆਂ ਨੰੂ ਸੰਿਾਿ ਪਰਦਾਨਕਰਤਾਵਾਂ ਿਈ ਡੇਅ ਨਰਸਰੀਜ 
ਐਕਟ ਅਧੀਨ ਮਵਨਸਟਰੀ ਆਫ਼ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਿਸੰਸਸ਼ੁਦਾ 
ਹੋਣਾ ਿਾਜਮੀ ਹੈ। ਬੱਵਚਆਂ ਦੇ ਿਸੰਸਸ਼ੁਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਨੰੂ ਵਵਸੇਸ਼ 
ਪ੍ਰਾਂਵਤਕ ਵਮਆਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪੂਰਾ ਉੱਤਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।

ਗੈਰ-ਿਸੰਸਸ਼ੁਦਾ ਬੱਵਚਆਂ ਦੀ ਸੰਿਾਿ ਪਰਦਾਨਕਰਤਾ ਅਤੇ 
ਮਾਵਪਆਂ ਵਵਚਕਾਰ ਕੀਤਾ ਵਗਆ ਪਰਾਈਵੇਟ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ। 
ਪੰਜ ਜਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਘੱਟ ਅਸੰਬੰਧਤ ਬੱਵਚਆਂ ਦੇ ਸੰਿਾਿਕਰਤਾ 
ਿਈ ਿਸੰਸਸ਼ੁਦਾ ਹੋਣਾ ਜਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰ ਦਾ। 

ਬੱਵਚਆਂ ਦੇ ਹਰੇਕ ਸੰਿਾਿ ਕਰਤਾ ਦੇ ਆਪਣੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਵਨਯਮ 
ਹੁੰ ਦੇ ਹਨ। ਕਈ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਨ ਵਕ ਤੁਹਾਡਾ ਬੱਚਾ 
ਫ਼ੁੱਿ-ਟਾਈਮ ਿਈ ਹਾਜਰ ਹੋਵੇ। ਦੂਜੇ ਬੱਵਚਆਂ ਦੀ ਪਾਰਟ-
ਟਾਈਮ ਅਤੇ ਡਰਾਪ-ਇੰਨ ਸੰਿਾਿ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਦੇ ਹਨ। 
ਉਡੀਕ ਦੀਆਂ ਿੰਮੀਆਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ, ਅਤੇ ਫ਼ੀਸਾਂ ਵਵੱਚ 
ਬਹੁਤ ਫ਼ਰਕ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। 

Ministry of Education: edu.gov.on.ca ਜਾਂ 
findlink.at/childcare ਵਵਖੇ ਬੱਵਚਆਂ ਦੀ ਸੰਿਾਿ ਸੰਬੰਧੀ ਚੋਣਾਂ 
ਬਾਰੇ ਜਾਣੂ ਹੋਵੋ।

ਬੱਵਚਆਂ ਦੀ ਸੰਿਾਿ ਿਈ ਸਬਵਸਡੀ (ਆਰਵਥਕ ਸਹਾਇਤਾ)

ਅਵਜਹੇ ਪਵਰਵਾਰਾਂ, ਵਜਹੜੇ ਆਪਣੇ ਬੱਵਚਆਂ ਦੀ ਸੰਿਾਿ ਿਈ 
ਫ਼ੀਸ ਅਦਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਉਨ੍ਹ ਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਿਈ ਕੁਝ 
ਸਬਵਸਡੀਆਂ ਉਪਿਬਧ ਹਨ। ਇਹ ਪਤਾ ਕਰਨ ਿਈ ਵਕ ਕੀ 
ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਸਹਾਇਤਾ ਹਾਸਿ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋ ਅਤੇ ਅਰਜੀ 
ਵਕਵੇਂ ਦੇਣੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸੈਟਿਮੈਂਟ ਕੌਂਸਿਰ ਨਾਿ 
ਗੱਿਬਾਤ ਕਰੋ ਜਾਂ edu.gov.on.ca ਜਾਂ findlink.at/payingchc 
ਵਵਖੇ Ministry of Education ‘ਤੇ ਜਾਓ।

ਆਂਟੇਰੀਓ ਅਰਿੀ ਯੀਅਰਜ ਸੈਂਟਰ

ਸਰਕਾਰੀ ਫੰ਼ਡਾਂ ਰਾਹੀਂ ਚੱਿਦੇ ਆਂਟੇਰੀਓ ਅਰਿੀ ਯੀਅਰਜ 
ਸੈਂਟਰਾਂ ਵਵਖੇ, ਛੇ ਸਾਿ ਦੀ ਉਮਰ ਤੀਕ ਦੇ ਬੱਚੇ ਖੇਡ ਅਤੇ ਵਸੱਖ 
ਸਕਦੇ ਹਨ। ਮਾਪੇ ਜਾਂ ਸਰਪਰੱਸਤ ਨੰੂ ਬੱਚੇ ਦੇ ਨਾਿ ਹਾਜਰ 
ਰਵਹਣਾ ਿਾਜਮੀ ਹੈ। ਇਹ ਸੈਂਟਰ ਮਾਵਪਆਂ ਿਈ ਵੀ ਕਈ 
ਸੇਵਾਵਾਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇੱਥੇ ਹਾਜਰ ਹੋਣ ਿਈ ਕੋਈ 
ਫ਼ੀਸ ਨਹੀਂ ਿਈ ਜਾਂਦੀ।

ਆਪਣੇ ਨਜਦੀਕ Ontario Early Years Centers ਦਾ ਪਤਾ 
ਕਰਨ ਿਈ ServiceOntario ਨੰੂ 1-800-268-1153 ‘ਤੇ ਫ਼ੋਨ 
ਕਰੋ ਜਾਂ www.gov.on.ca ਜਾਂ findlink.at/earlyyearc ‘ਤੇ ਜਾਓ।

ਵਵਚਾਰਨਯੋਗ ਗੱਿਾਂ

ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਬੱਚੇ ਦੀ ਸੰਿਾਿ ਮਹੱਈਆ 
ਕਰਨ ਵਾਿੇ ਨਾਿ ਇੰਟਰਵਵਊ ਕਰਾਂ ਤਾਂ 
ਉਸ ਸਮੇਂ ਮੈਨੰੂ ਵਕਹੜੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਪੁੱਛਣੇ 
ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ?

ਕੀ ਮਰੇੇ ਬੱਚ ੇਦੀ ਸੰਿਾਿ ਪਰਦਾਨ ਕਰਨ 
ਵਾਿਾ ਸਮੇਂ ਸੰਬੰਧੀ ਿਚਕਦਾਰ ਹ?ੈ

ਵਜੰਨ੍ਹ ਾਂ ਵਦਨਾਂ ਦੌਰਾਨ ਮੇਰਾ ਬੱਚਾ ਸੰਿਾਿ 
ਅਧੀਨ ਨਹੀਂ ਹੰੁਦਾ, ਕੀ ਉਨ੍ਹ ਾਂ ਵਦਨਾਂ 
ਿਈ ਮੈਨੰੂ ਅਦਾਇਗੀ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ?

ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੰੂ ਵਾਪਸ ਵਿਆਉਣ ਵਵੱਚ 
ਜੇ ਮੈਨੰੂ ਦੇਰੀ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕੀ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ? 
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ਐਿੀਮੈਂਟਰੀ ਐਡਂ ਸੈਕੰਡਰੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ
ਤੁਹਾਡਾ ਬੱਚਾ ਪਬਵਿਕ ਸਕੂਿ ਵਵੱਚ ਮੁਫ਼ਤ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਬਵਿਕ ਸਕੂਿ ਐਿੀਮੈਂਟਰੀ 
(ਜੂਨੀਅਰ ਵਕੰਡਰਗਾਰਟਨ ਤੋਂ ਗਰੇਡ 8 ਤੀਕ) ਅਤੇ ਸੈਕੰਡਰੀ (ਗਰੇਡ 9 ਤੋਂ 12 ਤੀਕ) ਵਵੱਚ 
ਵੰਡੇ ਹੁੰ ਦੇ ਹਨ। ਤੁਹਾਡਾ ਬੱਚਾ ਪਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਿ ਵੀ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਵਜੱਥੇ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੀ ਫੀਸ 
ਤੁਹਾਨੰੂ ਆਪ ਅਦਾ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਅਵਜਹੇ ਪਰਾੲਵੇਟ ਸਕੂਿਾਂ, ਵਜਹੜੇ ਆਂਟੇਰੀਓ ਸੈਕੰਡਰੀ 
ਸਕੂਿ ਵਡਪਿੋਮੇ ਿਈ ਕ੍ਰੈਵਡਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਦਾ ਮੁਆਇਨਾ ਆਂਟੇਰੀਓ ਮਵਨਸਟਰੀ ਆਫ਼ 
ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਵੱਿੋਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਐਿੀਮੈਂਟਰੀ ਅਤੇ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਕੂਿ

ਬਹੁਤੇ ਬੱਚੇ ਜਦੋਂ ਉਹ ਚਾਰ ਜਾਂ ਪੰਜ ਸਾਿ ਦੇ ਹੁੰ ਦੇ ਹਨ ਤਾਂ 
ਵਕੰਡਰਗਾਰਟਨ ਵਵੱਚ ਸਕੂਿ ਜਾਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹਨ। 
ਆਂਟੇਰੀਓ ਦੇ ਕਨੰੂਨ ਅਧੀਨ, 6 ਤੋਂ 18 ਸਾਿ ਵਵਚਿੀ ਉਮਰ ਦੇ 
ਹਰੇਕ ਬੱਚੇ ਿਈ ਸਕੂਿ ਜਾਣਾ ਿਾਜਮੀ ਹੈ।

ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਕੂਿ ਵਵਵਦਆਰਥੀਆਂ ਨੰੂ ਪੋਸਟ ਸੈਕੰਡਰੀ ਵਵੱਵਦਆ 
(ਕਾਿਜ, ਯੂਨੀਵਰਵਸਟੀ ਅਤੇ ਅਪਰੈਂਵਟਸਵਸ਼ੱਪ) ਿਈ ਵਤਆਰ 
ਕਰਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਪਾਸ ਕਰਨ (ਗਰੈਜੂਏਸ਼ਨ) ਦੇ ਛੇਤੀ ਵਪੱਛੋਂ 
ਵਵਵਦਆਰਥੀਆਂ ਨੰੂ ਕੰਮ ਕਰਨ ਿਈ ਵਤਆਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ 
ਤਕਨੀਕੀ ਵਸਖਿਾਈ ਵਜਹੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ।

ਬੱਵਚਆ ਂਨੰੂ ਸਥਾਨਕ ਸਕਿੂਾਂ ਜਾਂ ਸਕਿੂ ਬਰੋਡਾਂ ਵਵੱਚ 
ਰਵਜਸਟਰ ਕਰਵਾਉਣਾ ਿਾਜਮੀ ਹੈ। ਬਹਤੁੀਆ ਂਹਾਿਤਾਂ ਵਵੱਚ, 
ਬੱਚੇ ਵਜੱਥ ੇਰਵਹੰਦ ੇਹੋਣ, ਉਸ ੇਇਿਾਕ ੇਦ ੇਸਕਿੂਾਂ ਵਵੱਚ ਜਾਣਗ।ੇ 

ਸਕੂਿ ਬੋਰਡ

ਆਟਂਰੇੀਓ ਅੰਦਰ ਹਰੇਕ ਿਾਈਚਾਰੇ ਵਾਸਤ ੇਸਰਕਾਰੀ ਫੰ਼ਡਾਂ 
ਦਆੁਰਾ ਚਿਾਏ ਜਾਂਦ ੇਇੱਕ ਜਾਂ ਇੱਕ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਕਿੂ ਬਰੋਡ  
ਜਾਂ ਸਕਿੂ ਅਵਧਕਾਰੀ ਹੰੁਦ ੇਹਨ। ਪ੍ਰਾਂਤ ਿਰ ਅੰਦਰ ਅੰਗਰਜੇੀ 
ਅਤ ੇਫ਼ਰੈਂਚ ਿਾਸ਼ਾ ਦ ੇਸਕਿੂ ਬਰੋਡ ਮਜੂੌਦ ਹਨ। ਬਹੁਤ ੇਖੇਤਰਾਂ 
ਵਵੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਫੰ਼ਡਾਂ ਨਾਿ ਚਿਾਏ ਜਾਂਦ ੇਕਥੈਵਿਕ ਸਕਿੂ ਬਰੋਡ 
ਵੀ ਹਨ। 

ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉ ਵਕ ਤਸੁੀਂ ਅਵਜਹੇ ਸਕਿੂ ਬਰੋਡਾਂ ਅਤੇ 
ਅਵਧਕਾਰੀਆ ਂਤੋਂ ਜਾਣ ੂਹਵੋ ੋਵਜਹੜ ੇਤਹੁਾਡ ੇਇਿਾਕ ੇਵਵਚਿੇ 
ਸਕਿੂ ਚਿਾਉਂਦ ੇਹਨ। ਉਹ ਤਹੁਾਡ ੇਵੱਿੋਂ ਆਪਣ ੇਬੱਚ ੇਦ ੇਸਕਿੂ 
ਅਤ ੇਆਪਣ ੇਿਾਈਚਾਰੇ ਵਵੱਚ ਸ਼ਾਮਿ ਹੋਣ ਵਾਸਤ ੇਕਈ ਢੰਗ ਪੇਸ਼ 
ਕਰਦ ੇਹਨ।

ਵਵਵਦਆਰਥੀਆਂ ਨੰੂ ਦਾਖ਼ਿ ਕਰਵਾਉਣਾ

ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੰੂ ਪਵਹਿੀ ਵਾਰੀ ਸਕੂਿ ਵਵੱਚ ਦਾਖ਼ਿ ਕਰਵਾਉਣ 
ਵਾਸਤੇ, ਤੁਹਾਨੰੂ ਆਪਣੇ ਸਥਾਨਕ ਸਕੂਿ ਬੋਰਡ ਨਾਿ ਸੰਪਰਕ 
ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਇਹ ਜਾਣਨ ਿਈ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਵਚਆਂ ਦਾ 
ਮੁਿਾਂਕਣ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਵਕ ਉਨ੍ਹ ਾਂ ਨੰੂ ਵਕਸ ਸਤਰ ਤੇ ਰੱਵਖਆ 
ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਕੀ ਉਨ੍ਹ ਾਂ ਨੰੂ ਅੰਗਰੇਜੀ-ਜਾਂ ਫ਼ਰੈਂਚ ਿਾਸ਼ਾ ਵਜਹੀਆਂ 
ਕਿਾਸਾਂ ਵਾਸਤੇ ਅਵਧਕ ਮਦਦ ਦੀ ਿੋੜ ਹੈ। 

 • p.77

ਮਵਨਸਟਰੀ ਆਫ਼ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ

ਆਂਟੇਰੀਓ ਦੇ ਪਬਵਿਕ ਸਕੂਿਾਂ  
ਸੰਬੰਧੀ ਆਪਣੀ ਖੋਜ Ministry of 
Education ਵਵਖੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ:  
edu.gov.on.ca

Settlement.org

ਐਿੀਮੈਂਟਰੀ ਅਤੇ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਕੂਿ 
ਵਵੱਵਦਆ ਬਾਰੇ ਗਾਈਡਾਂ ਪੜ੍ਹੋ: 
settlement.org or 
findlink.at/educinfo

ਸਥਾਨਕ ਸਕੂਿ ਬੋਰਡ

ਆਂਟੇਰੀਓ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸਕੂਿ ਬੋਰਡਾਂ  
ਅਤੇ ਅਵਧਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਸੂਚੀ  
ਿਈ  edu.gov.on.ca or 
findlink.at/boardlist ਵੇਖੋ।

ਫ਼ਰੈਂਚ ਿਾਸ਼ਾਂ ਦੀ ਵਸੱਵਖਆ

ਜਮਾਂਦਰੂ ਫ਼ਰੈਂਚ ਬੋਿਣ ਵਾਿੇ ਮਾਵਪਆਂ  
ਦੇ ਬੱਵਚਆਂ ਨੰੂ 12 ਸਕੂਿ ਬੋਰਡਾਂ ਵੱਿੋਂ 
ਫ਼ਰੈਂਚ ਿਾਸ਼ਾ ਵਵੱਚ ਵਸੱਵਖਆ ਮੁਹੱਈਆ 
ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।  edu.gov.on.ca  
or findlink.at/fsl  ਵਵਖੇ ਵਧੇਰੇ 
ਜਾਣਕਾਰੀ ਿਉ।
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ਵਵਚਾਰਨਯੋਗ ਗੱਿਾਂ

ਅਗਿੇ ਸਕੂਿੀ ਸਾਿ ਿਈ ਮੈਨੰੂ ਆਪਣੇ 
ਬੱਚੇ ਨੰੂ ਵਕਹੜੀ ਵਮਤੀ ਤੱਕ 
ਰਵਜਸਟਰ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਿੋੜ ਹੈ?

ਕੀ ਮੇਰੇ ਬੱਵਚਆਂ ਦਾ ਮੁਿਾਂਕਣ ਕੀਤਾ 
ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਗਰੇਡ 
ਸਤਰ ਵਨਸਚਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ?

ਮੇਰਾ ਬੱਚਾ ਸਕੂਿ ਵਕਵੇਂ ਜਾਵੇਗਾ?  
ਕੀ ਕੋਈ ਬੱਸ ਸੇਵਾ ਉਪਿਬਧ ਹੈ?

ਜੇ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਦੀਆਂ ਕੋਈ ਵਵਸ਼ੇਸ਼ ਿੋੜਾਂ 
ਹੋਣ, ਸਥਾਨਕ ਸਕੂਿ ਅਤੇ ਸਕੂਿ 
ਬੋਰਡ ਵਕਸ ਵਕਸਮ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ 
ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ?

ਕੀ ਮੇਰਾ ਸਕੂਿ ਬੋਰਡ ਫ਼ਰੈਂਚ 
ਇਮਰਸ਼ਨ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ?  
ਮੈਂ ਉਸ ਿਈ ਵਕਵੇਂ ਅਰਜੀ ਦੇ  
ਸਕਦਾ ਹਾਂ? 

ਿਾਸ਼ਾ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ

ਅੰਗਰੇਜੀ – ਕਈ ਵਵਵਦਆਰਥੀ ਉਦੋਂ ਅੰਗਰਜੀ ਵਸੱਖਣੀ  
ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹਨ ਜਦੋਂ ਉਹ ਐਿੀਮੈਂਟਰੀ ਜਾਂ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਕੂਿ 
ਵਵੱਚ ਦਾਖ਼ਿ ਹੁੰ ਦੇ ਹਨ। ਵਜਹੜੇ ਵਵਵਦਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਪਵਹਿੀ 
ਿਾਸ਼ਾ ਅੰਗਰੇਜੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੰੂ ਿਾਸ਼ਾ ਸੰਬੰਧੀ ਮਦਦ 
ਉਪਿਬਧ ਹੈ।

ਫ਼ਰੈਂਚ – ਅੰਗਰੇਜੀ ਿਾਸ਼ਾ ਸਕੂਿ ਬੋਰਡਾਂ ਵਵੱਚ ਸਾਰੇ 
ਵਵਵਦਆਰਥੀਆਂ ਨੰੂ ਫ਼ਰੈਂਚ ਦੇ ਦੂਜੀ ਿਾਸ਼ਾ ਵਜੋਂ (ਐੱਫ਼ ਐੱਸ 
ਐੱਿ) ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਵਵੱਚ ਇਹ 
ਸ਼ਾਮਿ ਹੁੰ ਦੇ ਹਨ:

•	 ਕੋਰ ਫ਼ਰੈਂਚ – ਵਵਵਦਆਰਥੀ ਫ਼ਰੈਂਚ ਇੱਕ ਵਵਸ਼ੇ ਵਜੋਂ  
ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਨ।

•	 ਐਕਸਟੈਂਡਡ ਫ਼ਰੈਂਚ – ਵਵਵਦਆਰਥੀ ਫ਼ਰੈਂਚ, ਇੱਕ ਵਵਸ਼ ੇਵਜੋਂ 
ਪੜ੍ਹਦ ੇਹਨ ਅਤ ੇਘੱਟ ੋਘੱਟ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵਵਸ਼ ੇਦਾ ਪੜ੍ਹਾਈ 
ਮਾਵਧਅਮ ਫ਼ਰੈਂਚ ਹੰੁਦਾ ਹੈ। ਐਕਸਟੈਂਡਡ ਫ਼ਰੈਂਚ ਪ੍ਰਗੋਰਾਮ 
ਆਮਤਰੌ ‘ਤ ੇਸੱਤਵੀਂ ਜਮਾਤ ਵਵੱਚ ਸ਼ਰੂੁ ਹੰੁਦ ੇਹਨ।

•	 ਫ਼ਰੈਂਚ ਇਮੱਰਸ਼ਨ - ਵਵਵਦਆਰਥੀ ਫ਼ਰੈਂਚ, ਇੱਕ ਵਵਸ਼ ੇਵਜੋਂ 
ਪੜ੍ਹਦ ੇਹਨ ਅਤ ੇਦ ੋਜਾਂ ਦ ੋਤੋਂ ਵੱਧ ਹੋਰ ਵਵਵਸ਼ਆ ਂਦਾ ਪੜ੍ਹਾਈ 
ਮਾਵਧਅਮ ਫ਼ਰੈਂਚ ਹੰੁਦਾ ਹੈ। ਫ਼ਰੈਂਚ ਇਮੱਰਸ਼ਨ ਪ੍ਰਗੋਰਾਮ 
ਆਮਤਰੌ ‘ਤ ੇਵਕੰਡਰਗਾਰਟਨ ਵਵੱਚ ਸ਼ਰੂੁ ਹੰੁਦ ੇਹਨ।

Ministry of Education ਤੋਂ ਐੱਫ਼ ਐੱਸ ਐੱਿ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਦੀ 
ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਿਉ: edu.gov.on.ca or findlink.at/onfsl

ਫ਼ਰੈਂਚ ਇਮੱਰਸ਼ਨ ਅਤੇ ਐਕਸਟੈਂਡਡ ਫ਼ਰੈਂਚ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸਾਰੇ 
ਪਬਵਿਕ ਸਕੂਿਾਂ ਵਵੱਚ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ। ਤੁਹਾਡੇ ਇਿਾਕੇ 
ਦੇ ਵਕਹੜੇ ਸਕੂਿਾਂ ਵਵੱਚ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਚਿਦੇ ਹਨ, ਪਤਾ 
ਕਰਨ ਿਈ ਸਥਾਨਕ ਸਕੂਿ ਬੋਰਡ ਜਾਂ ਅਵਧਕਾਰੀ ਨਾਿ 
ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ।

ਹੈਰੀਟੇਜ ਿੈਂਗੂਏਜ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ 
ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵੱਖ ਵੱਖ ਉਮਰ ਦੇ ਬੱਵਚਆਂ ਿਈ ਵਵਵਿੰਨ 
ਿਾਸ਼ਾਵਾਂ ਵਵੱਚ ਪੜ੍ਹਾਈ ਅਤੇ ਗਤੀਵਵਧੀਆਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਦੇ 
ਹਨ। ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਆਮਤੌਰ ‘ਤੇ ਸਕੂਿ ਦੇ ਬਾਕਾਇਦਾ ਸਮੇਂ  
ਤੋਂ ਪਵਹਿਾਂ ਜਾਂ ਵਪੱਛੋਂ ਹੁੰ ਦੇ ਹਨ। ਤੁਹਾਡੇ ਇਿਾਕੇ ਵਵੱਚ ਵਕਹੜੇ 
ਵਵਕਿਪ ਉਪਿਬਧ ਹਨ, ਇਹ ਜਾਣਨ ਿਈ ਆਪਣੇ ਸਥਾਨਕ 
ਸਕੂਿ, ਸਕੂਿ ਬੋਰਡ ਜਾਂ ਸਕੂਿ ਅਵਧਕਾਰੀ ਤੋਂ ਪਤਾ ਕਰੋ।

ਫ਼ੁੱਿ-ਡੇਅ ਵਕੰਡਰਗਾਰਟਨ

ਇਸ ਸਮੇਂ ਆਂਟੇਰੀਓ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਕੂਿ ਚਾਰ ਅਤੇ ਪੰਜ 
ਸਾਿ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਬੱਵਚਆਂ ਿਈ ਫ਼ੁੱਿ-ਡੇਅ ਵਕੰਡਰਗਾਰਟਨ 
ਦੀ ਸੇਵਾ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਸਤੰਬਰ 2014 ਤੋਂ ਸਾਰੇ ਸਕੂਿ ਇਹੋ 
ਵਜਹੀ ਸੇਵਾ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਗੇ।

ਜਦੋਂ ਮਾਵਪਆਂ ਵੱਿੋਂ ਕਾਫ਼ੀ ਵਦਿਚਸਪੀ ਵਵਖਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ 
ਸਕੂਿਾਂ ਵੱਿੋਂ ਸਕੂਿੀ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਵਹਿਾਂ ਅਤੇ ਵਪੱਛੋਂ 7:00 ਤੋਂ 
9:00 ਵਜੇ ਤੱਕ ਸਵੇਰੇ ਅਤ ੇ3:30 ਤੋਂ 6:00 ਵਜੇ ਤੱਕ ਸ਼ਾਮ  
ਨੰੂ ਵੀ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ 
ਆਮਤੌਰ ‘ਤੇ ਫ਼ੁੱਿ-ਡੇਅ ਵਕੰਡਰਗਾਰਟਨ ਦੇ ਬੱਵਚਆਂ ਿਈ  
ਹੁੰ ਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਵਾਜਬ ਫ਼ੀਸ ਿੈ ਕੇ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।

ਫ਼ੁੱਿ-ਡੇਅ ਵਕੰਡਰਗਾਰਟਨ ਅਤੇ ਸਕੂਿ ਦੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਵਹਿਾਂ 
ਅਤੇ ਵਪੱਛੋਂ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਦੀ ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ Ministry of 
Education ਤੋਂ ਿਉ: edu.gov.on.ca or 
findlink.at/full-dayk

ਵਵਸ਼ੇਸ਼ ਜਰੂਰਤਾਂ

ਵਰਤਾਉ, ਸੰਚਾਰ, ਬੌਵਧਕ ਅਤੇ/ਜਾਂ ਸਰੀਰਕ ਿੋੜਾਂ ਵਾਿੇ 
ਬੱਵਚਆਂ ਨੰੂ ਸਕੂਿ ਦੇ ਅਨੁਿਵਾਂ ਤੋਂ ਪੂਰਾ ਫ਼ਾਇਦਾ ਿੈਣ ਿਈ 
ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਅਤੇ ਸਮਰਥਨ ਉਪਿਬਧ ਹਨ।

ਇੰਨ੍ਹ ਾਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਬਾਰੇ Ministry of Education ਤੋਂ ਜਾਣਕਾਰੀ 
ਿਵੋ: edu.gov.on.ca or findlink.at/speceduc
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ਪੋਸਟ-ਸੈਕੰਡਰੀ ਵਵਵਦਆ
ਆਂਟੇਰੀਓ ਵਵੱਚ ਵਵਵਦਆਰਥੀ ਪੋਸਟ-ਸੈਕੰਡਰੀ ਵਵਵਦਆ ਜਾਂ ਅਪਰੈਂਵਟਸਵਸ਼ੱਪ (ਸ਼ਵਗਰਦੀ) 
ਕਾਿਜਾਂ ਜਾਂ ਯੂਨੀਵਰਵਸਟੀਆਂ ਵਵੱਚ ਹਾਸਿ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਬਾਹਰਿੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਵੱਚੋਂ ਪੋਸਟ-ਸੈਕੰਡਰੀ 
ਪੜ੍ਹ ਚੁੱਕੇ ਵਵਅਕਤੀਆਂ ਿਈ ਯੂਨੀਵਰਵਸਟੀਆਂ ਅਤੇ ਕਾਿਜ ਵਵਵਿੰਨ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ 
ਪੋਸਟਗਰੈਜੂਏਟ ਸਰਟੀਵਫ਼ਕੇਟ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ।

ਕਾਿਜ

ਆਂਟੇਰੀਓ ਦੇ ਕਾਿਜ ਵਵਵਦਆਰਥੀਆਂ ਨੰੂ ਤਕਨਾਿੋਜੀ, ਵਸਹਤ, 
ਕਾਰੋਬਾਰ, ਮਵਹਮਾਨਵਨਵਾਜੀ ਅਤੇ ਸੈਰ-ਸਪਾਟੇ ਸਮੇਤ ਵਵਵਿੰਨ 
ਵਕੱਤਾ ਖੇਤਰਾਂ ਵਵੱਚ ਨੌਕਰੀਆਂ ਿੱਿਣ ਵਵੱਚ ਵਤਆਰ ਕਰਨ 
ਿਈ ਵਕੱਤਾ-ਕੇਂਦਰਤ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਕਾਿਜ 
ਸਰਟੀਵਫ਼ਕੇਟ ਅਤੇ ਵਡਪਿੋਮਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਦੇ ਨਾਿ ਨਾਿ 
ਅਪਰੈਂਵਟਸਵਸ਼ੱਪ (ਅਤੇ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੇ ਵਵਹਾਰਕ ਖੇਤਰ (applied 
areas) ਵਵੱਚ ਵਡਗਰੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ) ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ। 

ਕਾਿਜ ਦੇ ਸਰਟੀਵਫ਼ਕੇਟ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਿਈ ਆਮਤੌਰ ‘ਤੇ ਇੱਕ 
ਸਾਿ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਘੱਟ ਸਮੇਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੀ ਿੋੜ ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ। 
ਕਾਿਜ ਦੇ ਵਡਪਿੋਮਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਿਈ ਆਮਤੌਰ ‘ਤੇ ਦੋ ਜਾਂ ਵਤੰਨ 
ਸਾਿ ਦੀ ਫ਼ੁੱਿ-ਟਈਮ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੀ ਿੋੜ ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ।

ਯੂਨੀਵਰਵਸਟੀਆਂ

ਯੂਨੀਵਰਵਸਟੀਆਂ ਵਵਖੇ ਵਵਵਦਆਰਥੀ ਅੰਡਰਗਰੈਜੂਏਟ 
ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ (ਬੈਚੁਿਰ ਵਡਗਰੀ) ਅਤੇ ਗਰੈਜੂਏਟ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ 
(ਮਾਸਟਰਜ ਅਤੇ ਪੀਐੱਚ.ਡੀ. ਵਡਗਰੀਆਂ) ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਦੇ 
ਹਨ। ਯੂਨੀਵਰਵਸਟੀਆਂ ਆਰਟਸ ਅਤੇ ਸਾਇੰਸ ਦੇ ਨਾਿ ਨਾਿ 
ਵਵਸ਼ੇਸ਼ ਪੇਵਸ਼ਆਂ, ਵਜਵੇਂ ਵਕ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ, ਡਾਕਟਰੀ, ਕਨੰੂਨ ਅਤੇ 
ਇੰਜਨੀਅਵਰੰਗ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ।

ਯੂਨੀਵਰਵਸਟੀਆਂ ਅਤੇ ਕਾਿਜ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਨ ਵਕ ਦਾਖ਼ਿ 
ਹੋਣ ਿਈ ਵਬਨੈਕਾਰਾਂ ਕੋਿ ਆਮਤੌਰ ‘ਤੇ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਕੂਿ ਦਾ 
ਵਡਪਿੋਮਾਂ ਜਾਂ ਇਸਦੇ ਬਰਾਬਰ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਹੋਵੇ। ਐਪਰ, ਜੇ 
ਤੁਸੀਂ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਕੂਿ ਪਾਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ 19 ਸਾਿ 
ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਉਮਰ ਦੇ ਹੋਵੋ ਅਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਨਾਗਵਰਕ ਜਾਂ 
ਿੈਂਵਡਡ ਇਮੀਗਰਾਂਟ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਬਾਿਗ ਵਵਵਦਆਰਥੀ ਵਜੋਂ 
ਦਾਖ਼ਿੇ ਿਈ ਅਰਜੀ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ।

ਯੂਨੀਵਰਵਸਟੀਆਂ ਅਤੇ ਕਾਿਜਾਂ ਦੇ ਕੈਿੰਡਰ ਉਨ੍ਹ ਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ 
ਅਤੇ ਦਾਖ਼ਿੇ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਦੇ 
ਹਨ। ਜੇ ਤੁਸੀ ਕੈਨੇਡਾ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇ, ਤੁਹਾਨੰੂ 
ਆਪਣੇ ਵਵੱਵਦਅਕ ਦਸਤਾਵੇਜਾਂ ਦਾ ਮੁਿਾਂਕਣ ਕਰਵਾਉਣਾ 
ਪਵੇਗਾ। ਮੁਿਾਂਕਣ ਕਰਨ ਿਈ ਹਰੇਕ ਸਕੂਿ ਦੇ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ 
ਪੱਧਰ ਅਤੇ ਪ੍ਰਵਕਵਰਆਵਾਂ ਹਨ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਪੜ੍ਹਾਈ 
ਵਵਦੇਸ਼ ਵਵੱਚ ਮੁਕੰਮਿ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਵਪਛਿੀ ਪੜ੍ਹਾਈ 
ਿਈ ਤੁਸੀਂ ਉੱਚੇ ਪੱਧਰ, ਕੋਰਸਾਂ ਵਵੱਚੋਂ ਛੋਟ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕਰੈਵਡਟਾਂ 
ਦੇ ਯੋਗ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਪ੍ਰਮਾਣ-ਪੱਤਰਾਂ ਦੀ ਸਵੀਕਾਰਤਾ ਅਤੇ 
ਮੁਿਾਂਕਣ ਬਾਰੇ ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਿੈਣ ਿਈ ਸਕੂਿ ਦੇ ਦਾਖ਼ਿਾ 
ਦਫ਼ਤਰ ਨਾਿ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ।

ਵਵੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ

ਪੋਸਟ-ਸੈਕੰਡਰੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਿਈ ਵਟਊਸ਼ਨ ਫ਼ੀਸ ਵੱਖਰੀ ਵੱਖਰੀ 
ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ, ਵਨਰਿਰ ਇਸ ਗੱਿ ‘ਤੇ ਕਰਦਾ ਹੈ ਵਕ ਤੁਸੀਂ ਵਕਹੜਾ 
ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਚੁਣਦੇ ਹੋ। ਵਵਵਦਅਰਥੀਆਂ ਿਈ ਪੋਸਟ-ਸੈਕੰਡਰੀ 
ਪੜ੍ਹਾਈ ਿਈ ਵਵੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦਾ ਮੁੱਖ ਸਰੋਤ ਆਂਟੇਰੀਓ 
ਸਟੂਡੈਂਟ ਅਵਸਸਟੈਂਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ (ਓ ਐੱਸ ਏ ਪੀ) ਹੈ। ਕੈਨੇਡਾ 
ਸਟੂਡੈਂਟ ਿੋਨਜ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਰਾਹੀਂ ਫ਼ੈਡਰਿ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਕੁਝ ਫੰ਼ਡ 
ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਦੀ ਹੈ।  

ਹਰ ਕਾਿਜ ਅਤੇ ਯੂਨੀਵਰਵਸਟੀ ਦੇ ਆਪਣੇ ਵਜੀਫ਼ੇ ਅਤੇ 
ਬਰਸਰੀਆਂ ਹਨ। ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਿੈਣ ਿਈ ਸਕੂਿ ਦੀ 
ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਵੇਖੋ ਜਾਂ ਉਸਦੇ ਵਵੱਤੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਵਾਿੇ ਦਫ਼ਤਰ 
ਨਾਿ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ।

ਅਪਰੈਂਵਟਸਵਸ਼ੱਪ (ਸ਼ਵਗਰਦੀ)

ਇੱਕ ਅਪਰੈਂਵਟਸ (ਸ਼ਵਗਰਦ) ਉਹ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ ਜੋ ਨੌਕਰੀ ‘ਤੇ ਕੰਮ 
ਕਰਵਦਆਂ ਹੋਇਆਂ ਵਧੇਰੇ ਅਨੁਿਵੀ ਵਰਕਰਾਂ ਦੇ ਵਨਰਦੇਸ਼ 
ਅਧੀਨ ਹੁਨਰਮੰਦ ਵਕੱਤੇ ਦੀ ਵਸਖਿਾਈ ਿੈਂਦਾ ਹੈ। ਵਸਖਿਾਈ ਦੇ 
ਵਹੱਸੇ ਵਜੋਂ ਸ਼ਵਗਰਦ ਕਿਾਸਰੂਮ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਮੁਕੰਮਿ ਕਰਦੇ 
ਹਨ। ਸ਼ਵਗਰਦ ਵਜੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਕਰਮਚਾਰੀ ਹੁੰ ਦੇ ਹੋ ਅਤੇ 
ਆਪਣੇ ਵਕੱਤੇ ਦੀ ਵਸਖਿਾਈ ਦੌਰਾਨ ਤੁਹਾਨੰੂ ਤਨਖ਼ਾਹ ਵਮਿੇਗੀ। 
ਅਪਰੈਂਵਟਸਵਸ਼ੱਪ ਵਸਖਿਾਈ ਰਾਹੀਂ 150 ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੁਨਰਮੰਦ 
ਵਕੱਤੇ ਵਸੱਖੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਪੰਨੇ ਦੇ ਪਾਸੇ ਉੱਪਰ ਸਰੋਤ ਵੇਖੋ।

ਰਵਜਸਟਰਡ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਸੇਵਵੰਗਜ ਪਿੈਨਜ (ਆਰ ਈ ਐੱਸ 
ਪੀਜ) (ਪੜ੍ਹਾਈ ਿਈ ਰਵਜਸਟਰਸ਼ੁਦਾ ਬੱਚਤ ਯੋਜਨਾਵਾਂ)

ਵਕਸੇ ਬੈਂਕ, ਕਰੈਵਡਟ ਯੂਨੀਅਨ ਜਾਂ ਵਮਊਚੂਅਿ ਫੰ਼ਡ ਕੰਪਨੀ 
ਵਵੱਚ ਟੈਕਸ ਸ਼ੈਿਟਰਡ ਆਰ ਈ ਐੱਸ ਪੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ 
ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਕਾਿਜ ਜਾਂ ਯੂਨਵਰਵਸਟੀ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਿਈ 
ਬੱਚਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵਹਊਮਨ ਵਰਸੋਰਸਜ 
ਅਤੇ ਸਵਕੱਿਜ ਵਡਵੈਿਪਮੈਂਟ ਕੈਨੇਡਾ ਤੋਂ ਿਉ: 
www.hrsdc.gc.ca or findlink.at/can-resp

ਆਂਟੇਰੀਓ ਦੇ ਕਾਿਜ 
ਅਤੇ ਯੂਨੀਵਰਵਸਟੀਆਂ

www.tcu.gov.on.ca or 
findlink.at/findschool  
ਵਵਖੇ ਆਂਟੇਰੀਓ ਦੇ ਕਾਿਜ ਅਤੇ 
ਯੂਨੀਵਰਵਸਟੀਆਂ ਵੇਖੋ।

ਫ਼ਰੈਂਚ-ਿਾਸ਼ਾਈ ਕਾਿਜ  
ਅਤੇ ਯੂਨੀਵਰਵਸਟੀਆਂ

www.tcu.gov.on.ca or 
findlink.at/frenschool  
ਵਵਖੇ ਆਂਟੇਰੀਓ ਦੇ ਫ਼ਰੈਂਚ-ਿਾਸ਼ਾਈ 
ਕਾਿਜ ਅਤੇ ਯੂਨੀਵਰਵਸਟੀਆਂ ਵੇਖੋ।

ਵਵਵਦਆਰਥੀਆਂ ਿਈ ਵਵੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ

ਇਹ ਪਤਾ ਕਰਨ ਿਈ ਵਕ ਕੀ ਤੁਸੀਂ 
ਓ ਐੱਸ ਏ ਪੀ (OSAP) ਿੈਣ ਦੇ ਯੋਗ  
ਹੋ  www.osap.gov.on.ca  
ਵੇਖੋ।  canlearn.ca ਵਵਖੇ Canada 
Student Loans Program ਬਾਰੇ ਵਧੇਰੇ 
ਜਾਣਕਾਰੀ ਿਉ।

ਅਪਰੈਂਵਟਸਵਸ਼ੱਪ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ

Ministry of Training, Colleges  
and Universities ਵੇਖੋ: 
www.tcu.gov.on.ca  
or findlink.at/trades
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ਕਾਂਟੀਵਨਊਇੰਗ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ
ਕਾਿਜ, ਯੂਨੀਵਰਵਸਟੀਆਂ ਅਤੇ ਸਕੂਿ ਬੋਰਡ ਵਵਵਿੰਨ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਕਾਂਟੀਵਨਊਇੰਗ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ 
ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਅਕਸਰ ਸ਼ਾਮ ਨੰੂ ਜਾਂ ਵੀਕਐਡਂ ‘ਤੇ ਹੁੰ ਦੇ ਹਨ।

ਕਾਂਟੀਵਨਊਇੰਗ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ

ਵਡਗਰੀ ਜਾਂ ਵਡਪਿੋਮਾ ਹਾਸਿ ਕਰਨ ਤੋਂ ਵਪੱਛੋਂ ਿੋਕ ਅਕਸਰ 
ਆਪਣੇ ਵਨੱਜੀ ਸ਼ੌਕ ਵਵਕਸਤ ਕਰਨ ਿਈ ਕਾਂਟੀਵਨਊਇੰਗ 
ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਕੋਰਸਾਂ ਿਈ ਦਾਖ਼ਿਾ ਿੈਂਦੇ ਹਨ – ਉਦਾਹਰਨ 
ਵਜੋਂ ਬਾਗਬਾਨੀ ਜਾਂ ਫ਼ੋਟੋਗਰਾਫ਼ੀ – ਜਾਂ ਵਕੱਤੇ ਨਾਿ ਸੰਬੰਧਤ 
ਆਪਣੇ ਟੀਚੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਵੱਚ ਮਦਦ ਿਈ। ਵਸੱਖਣ ਿਈ 
ਇਹ ਬਹੁਤ ਉੱਤਮ ਅਨੁਿਵ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੰੂ ਆਪਣੇ 
ਿਾਈਚਾਰੇ ਵਵੱਚ ਹੋਰ ਿੋਕਾਂ ਨੰੂ ਜਾਣਨ ਵਵੱਚ ਮਦਦ ਕਰੇਗਾ।

ਕਾਂਟੀਵਨਊਇੰਗ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਕੋਰਸਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਿਈ 
ਕਾਿਜਾਂ, ਯੂਨੀਵਰਵਸਟੀਆਂ ਅਤੇ ਸਕੂਿ ਬੋਰਡਾਂ ਦੀਆਂ 
ਵੈੱਬਸਾਈਟਾਂ ਵੇਖੋ।

•	 ਆਪਣੇ ਸਥਾਨਕ ਸਕੂਿ ਬੋਰਡ ਿੱਿਣ ਿਈ ਆਪਣੀ 
ਟੈਿੀਫ਼ੋਨ ਬੁੱਕ ਦੇ ਬਿੂ ਪੇਵਜਜ ਵੇਖੋ ਜਾਂ edu.gov.on.ca or 
findlink.at/schoolinfo ਵੇਖੋ।

•	 ਆਂਟੇਰੀਓ ਦੇ ਕਾਿਜ ਅਤੇ ਯੂਨੀਵਰਵਸਟੀਆਂ ਿੱਿਣ  
ਿਈ ਮਵਨਸਟਰੀ ਆਫ਼ ਟਰੇਵਨੰਗ, ਕਾਿਵਜਜ ਐਡਂ 
ਯੂਨਵਰਵਸਟੀਜ (ਐੱਮ ਟੀ ਸੀ ਯੂ) ਵੇਖੋ:  
www.tcu.gov.on.ca or findlink.at/findschool 

•	 ਕਾਂਟੀਵਨਊਇੰਗ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਕੋਰਸ ਉਨ੍ਹ ਾਂ ਬਾਿਗਾਂ ਿਈ ਵੀ 
ਉਪਿਬਧ ਹਨ ਵਜਹੜੇ ਪੜ੍ਹਨ, ਵਿਖਣ ਅਤੇ ਗਵਣਤ ਦੇ 
ਹੁਨਰਾਂ ਵਵੱਚ ਦਰਜਾ-ਸੁਧਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰ ਦੇ ਹਨ। ਇੰਨ੍ਹ ਾਂ 
ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਨ ਿਈ www.tcu.gov.on.ca 
or findlink.at/adultlearn ਵਵਖੇ ਜਾਓ

ਬਾਿਗ ਵਜੋਂ ਹਾਈ ਸਕੂਿ ਵਡਪਿੋਮਾ ਹਾਸਿ ਕਰਨਾ

ਜੇ ਤੁਸੀਂ 18 ਸਾਿ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਉਮਰ ਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਹਾਈ ਸਕੂਿ 
ਵਡਪਿੋਮਾ ਹਾਸਿ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰ ਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ 
ਮੁਫ਼ਤ ਉਪਿਬਧ ਹਨ।

•	 ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਿਈ edu.gov.on.ca or  
findlink.at/ossd ਵਵਖੇ Ministry of Education ਵੇਖੋ।

•	 Independent Learning Centre (ਸੁਤੰਤਰ ਵਸਵਖਆ 
ਸੈਂਟਰ) ਹਾਈ ਸਕਿੂ ਦ ੇਬਹੁਤ ਸਾਰ ੇਕਰੈਵਡਟ ਕਰੋਸ ਪਸੇ਼ 
ਕਰਦਾ ਹ ੈਜੋ ਤਸੁੀਂ ਔਨਿਾਈਨ ਮਕੰੁਮਿ ਕਰ ਸਕਦ ੇਹ।ੋ 
ilc.org ਵਖੇੋ

OTO - Workbook - 2014 05 08_PN.indb   34 03/11/14   16:21

http://www.edu.gov.on.ca
http://www.findlink.at/schoolinfo
http://www.tcu.gov.on.ca
http://www.findlink.at/findschool
http://www.tcu.gov.on.ca
http://www.findlink.at/adultlearn
http://www.edu.gov.on.ca
http://www.findlink.at/ossd
http://www.ilc.org


ਵਸੱਵਖਆ ਅਤੇ ਵਸਖਿਾਈ 3 5

ਿਾਸ਼ਾ ਦੀ ਵਸਖਿਾਈ
ਕੈਨੇਡਾ ਵਵੱਚ ਵਸੇਬੇ ਦਾ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਵਹੱਸਾ ਅੰਗਰੇਜੀ ਜਾਂ ਫ਼ਰੈਂਚ ਵਸੱਖਣੀ ਹੈ। ਕੈਨੇਡਾ 
ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਿਾਸ਼ਾਵਾਂ ਵਵੱਚੋਂ ਇੱਕ ਜਾਂ ਦੋਹਾਂ ਵਵੱਚ ਮੁਹਾਰਤ ਹਾਸਿ ਕਰਨ ਨਾਿ ਤੁਹਾਨੰੂ 
ਜੀਵਨ ਦੇ ਸਾਰੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਵੱਚ ਫ਼ਾਇਦਾ ਹੋਵੇਗਾ।

ਿਾਸ਼ਾ ਦੀਆਂ ਕਿਾਸਾਂ

ਫ਼ੈਡਰਿ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਂਵਤਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਸਕੂਿ ਬੋਰਡਾਂ, ਕਾਿਜਾਂ ਅਤੇ 
ਿਾਈਚਾਰਕ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੰੂ ਫੰ਼ਡ ਮੁਹੱਇਆ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਤਾਵਕ 
ਉਹ ਅੰਗਰੇਜੀ ਅਤੇ ਫ਼ਰੈਂਚ ਦੀਆਂ ਕਿਾਸਾਂ ਮੁਫ਼ਤ ਪੇਸ਼ ਕਰ 
ਸਕਣ।

ਕਾਿਜ, ਯੂਨੀਵਰਵਸਟੀਆਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਿਾਸ਼ਾ ਸਕੂਿ ਵੀ 
ਫ਼ੀਸ ਿੈ ਕੇ ਿਾਸ਼ਾ ਦੇ ਕੋਰਸ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ।

ਆਂਟੇਰੀਓ ਵਵੱਚ ਵੱਖ ਵੱਖ ਵਕਸਮ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ 
ਅੰਗਰਜੀ ਅਤੇ ਫ਼ਰੈਂਚ ਦੀਆਂ ਕਿਾਸਾਂ ਉਪਿਬਧ ਹਨ, ਵਜੰਨ੍ਹ  
ਵਵੱਚ ਸ਼ਾਮਿ ਹਨ:

•	 English Literacy Development (ਈ ਐੱਿ ਡੀ)

•	 English and French as Second Language  
(ਈ ਐੱਸ ਐੱਿ ਅਤੇ ਐੱਫ਼ ਐੱਸ ਐੱਿ)

•	 Language Instructions for New Comers  
(ਐੱਿ ਆਈ ਐੱਨ ਸੀ)

•	 Cours de langue pour les immigrants au 
Canada (CLIC

•	 Occupation-Specific Languages Training  
(ਓ ਐੱਸ ਐੱਿ ਟੀ)

•	 Enhanced Languages Training (ਈ ਐੱਿ ਟੀ)

•	 Specialized Languages Training (ਐੱਸ ਐੱਿ ਟੀ)

ਿਾਸ਼ਾ ਮੁਿਾਂਕਣ

ਿਾਸ਼ਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਵੱਚ ਦਾਖ਼ਿਾ ਿੈਣ ਤੋਂ ਪਵਹਿਾਂ ਤੁਹਾਨੰੂ ਿਾਸ਼ਾ 
ਸੰਬੰਧੀ ਆਪਣੇ ਹੁਨਰਾਂ ਦਾ ਮੁਿਾਂਕਣ ਕਰਵਾਉਣਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। 
ਆਪਣੇ ਸੈਟਿਮੈਂਟ ਕੌਂਸਿਰ ਨੰੂ ਆਪਣੇ ਇਿਾਕੇ ਵਵਚਿੇ ਮੁਿਾਂਕਣ 
ਕੇਂਦਰ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛੋ ਜਾਂ cic.gc.ca/english/newcomers/map/ 
ontario.asp ਵੇਖੋ। ਆਂਟੇਰੀਓ ਦੇ ਕੁਝ ਖੇਤਰਾਂ ਵਵੱਚ ਤੁਸੀਂ 
ਆਪਣੇ ਅੰਗਰੇਜੀ- ਜਾਂ ਫ਼ਰੈਂਚ ਿਾਸ਼ਾ ਦੇ ਹੁਨਰਾਂ ਦਾ ਮੁਿਾਂਕਣ 
ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।

ਿਾਸ਼ਾ ਮੁਿਾਂਕਣ

ਿਾਸ਼ਾ ਮੁਿਾਂਕਣ ਸੰਬੰਧੀ  
ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਿਈ 
www.language.ca or 
findlink.at/clb-assess  
ਵਵਖੇ ਜਾਓ

ਿਾਸ਼ਾ ਦੀਆਂ ਕਿਾਸਾਂ

ਵੱਖ ਵੱਖ ਵਕਸਮ ਦੀਆਂ ਉਪਿਬਧ 
ਿਾਸ਼ਾ ਕਿਾਸਾਂ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਿੈਣ ਿਈ  
inmylanguage.org or 
findlink.at/eslprogram ਵੇਖੋ

ਿਾਸ਼ਾ ਕਿਾਸਾਂ ਦੇ ਸਥਾਨ 
ਦਾ ਪਤਾ ਕਰਨਾ

ਆਪਣੇ ਇਿਾਕੇ ਵਵੱਚ ਿਾਸ਼ਾ ਦੀ 
ਕਿਾਸ ਿੱਿਣ ਿਈ  
ontarioimmigration.ca ਵਵਖੇ 
ਆਂਟੇਰੀਓ ਇਮੀਗਰੇਸ਼ਨ ਵੇਖੋ ਜਾਂ  
findlink.at/onlinetool ਵੇਖੋ। 
ਤੁਸੀਂ  211 ‘ਤੇ ਵੀ ਫ਼ੋਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ 
ਜਾਂ  211ontario.ca ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ।

ਿੈਂਗੂਏਜ ਇਨਸਟਰਕਸ਼ਨ ਫ਼ਾਰ 
ਵਨਊਕਮਰਜ ਟੂ ਕੈਨੇਡਾ ਹੋਮ ਸਟੱਡੀ

ਘਰ ਬੈਠੇ ਵਬਠਾਏ ਹੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਣ 
ਵਾਿੀ ਐੱਿ ਆਈ ਐੱਨ ਸੀ (LINC) 
ਵਸਖਿਾਈ ਬਾਰੇ ਜਾਣਨ ਿਈ 
tcet.com ਜਾਂ findlink.at/ 
homestudy ਵਵਖੇ ਜਾਓ।

ਆਕੂਪੇਸ਼ਨ-ਸਪੈਵਸਵਫ਼ਕ  
ਿੈਂਗੂਏਜ ਟਰੇਵਨੰਗ 

ਵਵਸ਼ੇਸ਼ ਵਕੱਵਤਆਂ ਵਾਸਤੇ ਿੋੜੀਂਦੇ 
ਸੰਪਰਕ ਹੁਨਰਾਂ ਬਾਰੇ ਓ ਐੱਸ ਐੱਿ 
ਟੀ (OSLT) ਵੱਿੋਂ  ਆਂਟੇਰੀਓ ਦੇ ਕਾਿਜਾਂ 
ਵਵੱਚ ਮੁਫ਼ਤ ਕਿਾਸਾਂ ਮੁਹੱਈਆ 
ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। 
co-oslt.org ਉੱਪਰ ਵਧੇਰੇ 
ਜਾਣਕਾਰੀ ਿਉ।
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ਵਸੇਬਾ ਯੋਜਨਾ

ਬੱਵਚਆਂ ਦੀ ਸੰਿਾਿ (ਚਾਇਿਡ ਕੇਅਰ)

 � ਬੱਵਚਆਂ ਦੀ ਸੰਿਾਿ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨਾ

1. ਕਾਰਜ                                                                                                                                               ਇਸ ਤਰੀਕ ਤੱਕ ਮੁਕੰਮਿ ਕਰਨਾ ਹ ੈ / /

ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਸਰੋਤ

2. ਕਾਰਜ                                                                                                                                               ਇਸ ਤਰੀਕ ਤੱਕ ਮੁਕੰਮਿ ਕਰਨਾ ਹ ੈ / /

ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਸਰੋਤ

3. ਕਾਰਜ                                                                                                                                               ਇਸ ਤਰੀਕ ਤੱਕ ਮੁਕੰਮਿ ਕਰਨਾ ਹ ੈ / /

ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਸਰੋਤ

ਐਿੀਮੈਂਟਰੀ ਅਤੇ ਸੈਕੰਡਰੀ ਵਵੱਵਦਆ

 � ਪਤਾ ਕਰੋ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਵਕਹੜੇ ਸਕੂਿ(ਿਾਂ) ਵਵੱਚ ਜਾਣਗੇ।

 � ਆਪਣੇ ਬੱਵਚਆਂ ਨੰੂ ਸਕੂਿ ਵਵੱਚ ਰਵਜਸਟਰ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਆਖ਼ਰੀ ਵਮਤੀ ਦਾ 
ਪਤਾ ਕਰੋ।

 � ਬੱਵਚਆਂ ਦੇ ਸਕੂਿ ਵਿਜਾਣ ਅਤੇ ਸਕੂਿੋਂ ਵਿਆਉਣ ਿਈ ਆਵਾਜਾਈ ਦੇ ਉਵਚਤ 
ਸਾਧਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰੋ

 � ਬੱਵਚਆਂ ਨੰੂ ਸਕੂਿ ਵਵੱਚ ਰਵਜਸਟਰ ਕਰਾਉਣ ਿਈ ਿੋੜੀਂਦੇ ਸਾਰੇ ਦਸਤਾਵੇਜ 
ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੋ:

 � ਉਮਰ ਦਾ ਸਬੂਤ
 � ਵਰਹਾਇਸ਼ੀ ਪਤੇ ਦਾ ਸਬੂਤ
 � ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਦਾ ਸਬੂਤ 
 � ਰੋਗ ਵਨਰੋਧਕ ਟੀਵਕਆਂ ਦਾ ਵਰਕਾਰਡ

1. ਕਾਰਜ                                                                                                                                               ਇਸ ਤਰੀਕ ਤੱਕ ਮੁਕੰਮਿ ਕਰਨਾ ਹ ੈ / /

ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਸਰੋਤ

2. ਕਾਰਜ                                                                                                                                               ਇਸ ਤਰੀਕ ਤੱਕ ਮੁਕੰਮਿ ਕਰਨਾ ਹ ੈ / /

ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਸਰੋਤ

3. ਕਾਰਜ                                                                                                                                               ਇਸ ਤਰੀਕ ਤੱਕ ਮੁਕੰਮਿ ਕਰਨਾ ਹ ੈ / /

ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਸਰੋਤ

OTO - Workbook - 2014 05 08_PN.indb   36 03/11/14   16:21



ਵਸੱਵਖਆ ਅਤੇ ਵਸਖਿਾਈ 37

ਪੋਸਟ-ਸੈਕੰਡਰੀ ਵਵਵਦਆ

 � ਆਪਣੇ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਬੱਵਚਆਂ ਿਈ ਕਾਿਜ ਜਾਂ ਯੂਨੀਵਰਵਸਟੀ ਵਵੱਚ ਅਰਜੀ ਦੇਣ 
ਦੀ ਆਖ਼ਰੀ ਵਮਤੀ ਦਾ ਪਤਾ ਕਰੋ।

 � ਦਾਖ਼ਿੇ ਿਈ ਆਮ ਿੋੜਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਕਰੋ

 � ਉਪਿਬਧ ਮਾਇਕ ਮਦਦ ਿਈ ਅਰਜੀ ਵਦਉ।

1. ਕਾਰਜ                                                                                                                                               ਇਸ ਤਰੀਕ ਤੱਕ ਮੁਕੰਮਿ ਕਰਨਾ ਹ ੈ / /

ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਸਰੋਤ

2. ਕਾਰਜ                                                                                                                                               ਇਸ ਤਰੀਕ ਤੱਕ ਮੁਕੰਮਿ ਕਰਨਾ ਹ ੈ / /

ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਸਰੋਤ

3. ਕਾਰਜ                                                                                                                                               ਇਸ ਤਰੀਕ ਤੱਕ ਮੁਕੰਮਿ ਕਰਨਾ ਹ ੈ / /

ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਸਰੋਤ

ਕਾਂਟੀਵਨਊਇੰਗ  ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ

 � ਕਾਂਟੀਵਨਊਇੰਗ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਆਪਣੇ ਸ਼ੌਕ ਜਾਂ ਵਕੱਤੇ ਨਾਿ ਢੁੱਕਵੇਂ ਕੋਰਸਾਂ ਿਈ 
ਕਾਿਜਾਂ, ਯੂਨੀਵਰਵਸਟੀਆਂ ਜਾਂ ਸਕੂਿ ਬੋਰਡਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹਾਸਿ ਕਰੋ। 

1. ਕਾਰਜ                                                                                                                                               ਇਸ ਤਰੀਕ ਤੱਕ ਮੁਕੰਮਿ ਕਰਨਾ ਹ ੈ / /

ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਸਰੋਤ

2. ਕਾਰਜ                                                                                                                                               ਇਸ ਤਰੀਕ ਤੱਕ ਮੁਕੰਮਿ ਕਰਨਾ ਹ ੈ / /

ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਸਰੋਤ

3. ਕਾਰਜ                                                                                                                                               ਇਸ ਤਰੀਕ ਤੱਕ ਮੁਕੰਮਿ ਕਰਨਾ ਹ ੈ / /

ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਸਰੋਤ
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ਿਾਸ਼ਾ ਦੀ ਵਸਖਿਾਈ

 � ਿਾਸ਼ਾ ਦੇ ਆਪਣੇ ਹੁਨਰਾਂ ਦਾ ਮੁਿਾਂਕਣ ਕਰਵਾਉ।

 � ਆਪਣੇ ਿਈ ਸਿ ਤੋਂ ਢੁੱਕਵੇਂ ਿਾਸ਼ਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰੋ।

 � ਆਪਣੇ ਵਕੱਤੇ ਿਈ ਵਵਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਢੁੱਕਵੀਂ ਿਾਸ਼ਾ ਦੀ ਵਸਖਿਈ ਬਾਰੇ ਜਾਣਨ 
ਿਈ ਕੌਂਸਿਰ ਨਾਿ ਗੱਿ ਕਰੋ।

1. ਕਾਰਜ                                                                                                                                               ਇਸ ਤਰੀਕ ਤੱਕ ਮੁਕੰਮਿ ਕਰਨਾ ਹ ੈ / /

ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਸਰੋਤ

2. ਕਾਰਜ                                                                                                                                               ਇਸ ਤਰੀਕ ਤੱਕ ਮੁਕੰਮਿ ਕਰਨਾ ਹ ੈ / /

ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਸਰੋਤ

3. ਕਾਰਜ                                                                                                                                               ਇਸ ਤਰੀਕ ਤੱਕ ਮੁਕੰਮਿ ਕਰਨਾ ਹ ੈ / /

ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਸਰੋਤ
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40 
ਕੰਮ ਕਰਨ ਿਈ  

ਵਤਆਰ ਹੋਣਾ

42 
ਕੰਮ ਿੱਿਣਾ

44 
ਕੰਮ ਸਥਾਨ 

ਵਵਖੇ ਅਵਧਕਾਰ

46 
ਆਪਣਾ ਕਾਰੋਬਾਰ 

ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ

47 
ਵਸੇਬਾ ਯੋਜਨਾ

ਕੰਮ ਅਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਨਾ
ਇਹ ਿਾਗ ਆਂਟਰੀਓ ਦੀ ਿੇਬਰ ਮਾਰਵਕਟ ਨੰੂ ਸਮਝਣ ਅਤੇ ਉਸ ਤੱਕ  
ਰਸਾਈ ਕਰਨ ਵਵੱਚ ਮਦਦ ਕਰਨ ਿਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਦਾ  
ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਆਂਟੇਰੀਓ ਵਵੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਿਈ ਵਤਆਰ ਹੋਣ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣੀ 
ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਸਖਿਾਈ ਅਤੇ ਕੰਮ ਦੇ ਤਜਰਬੇ ਦੀ ਮਾਨਤਾ ਿੈਣ, 
ਅਸਰਦਾਇਕ ਢੰਗ ਨਾਿ ਨੌਕਰੀ ਿੱਿਣ ਅਤੇ ਆਪਣਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਸ਼ੁਰੂ  
ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹਾਸਿ ਕਰੋਗੇ।
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ਕੰਮ ਕਰਨ ਿਈ ਵਤਆਰ ਹੋਣਾ
ਸੋਸ਼ਿ ਇਨਸ਼ੋਰੈਂਸ ਨੰਬਰ (SIN)

ਕੈਨੇਡਾ ਵਵੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਵਹਿਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਿ ਸੋਸ਼ਿ 
ਇਨਸ਼ੋਰੈਂਸ ਨੰਬਰ (ਵਜਸ ਨੰੂ ਅਕਸਰ SIN ਆਵਖਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ) 
ਹੋਣਾ ਿਾਜਮੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੰੂ ਨੌਕਰੀ ਵਮਿਦੀ ਹੈ, ਨੌਕਰੀ ‘ਤੇ 
ਰੱਖਣ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨੰੂ ਮੁਕੰਮਿ ਕਰਨ ਿਈ ਰੁਜਗਾਰਦਾਤਾ 
ਤੁਹਾਡਾ ਵਸਨ (SIN) ਮੰਗੇਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਨੰਬਰ ਟੈਕਸ ਦੇ 
ਫ਼ਾਰਮ ਿਰਨ ਅਤੇ ਕਈ ਸਰਕਾਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਾਸਤੇ ਅਰਜੀ ਦੇਣ 
ਿਈ ਵੀ ਵਰਤੋਗੇ। ਤੁਹਾਨੰੂ ਆਪਣਾ ਵਸਨ (SIN) ਗੁਪਤ ਅਤੇ 
ਸੁਰੱਵਖਅਤ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਆਂਟੇਰੀਓ ਵਵੱਚ ਵਕੱਤੇ

ਆਂਟੇਰੀਓ ਵਵੱਚ ਵੱਖ ਵੱਖ ਵਕਸਮ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵਕੱਤੇ, ਪੇਸ਼ੇ 
ਅਤੇ ਟਰੇਡ ਹਨ। ਇੰਨ੍ਹ ਾਂ ਵਵੱਚੋਂ ਕੁਝ ਵਨਯਵਮਤ (ਰੈਗੂਿੇਟਡ) 
ਹਨ ਜਦ ਵਕ ਬਾਕੀ ਗੈਰ-ਵਨਯਵਮਤ (ਅਨਰੈਗੂਿੇਟਡ) ਜਾਂ 
ਸਵੈ- ਵਨਯਵਮਤ (ਸੈਿਫ਼-ਰੈਗੂਿੇਟਡ) ਹਨ।

ਵਵਦੇਸ਼ ਵਵੱਚ ਕੀਤੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੇ ਪ੍ਰਮਾਣ-ਪੱਤਰਾਂ ਦਾ ਮੁਿਾਂਕਣ

ਪਵਹਿਾਂ ਇਹ ਪਤਾ ਕਰਨਾ ਜਰੂਰੀ ਹੈ ਵਕ ਕੀ ਤੁਹਾਨੰੂ ਵਵਦੇਸ਼ 
ਵਵੱਚ ਕੀਤੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੇ ਪ੍ਰਮਾਣ-ਪੱਤਰਾਂ ਦਾ ਮੁਿਾਂਕਣ 
ਕਰਾਵਾਉਣ ਦੀ ਜਰੂਰਤ ਹੈ। ਕੁਝ ਸਵੈ- ਵਨਯਵਮਤ (ਸੈਿਫ਼-
ਰੈਗੂਿੇਟਡ) ਜਾਂ ਗੈਰ-ਵਨਯਵਮਤ (ਅਨਰੈਗੂਿੇਟਡ) ਵਕੱਵਤਆਂ 
ਿਈ ਇਸ ਦੀ ਜਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰ ਦੀ ਅਤੇ ਆਮ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਇਹ 
ਰੁਜਗਾਰਦਾਤਾ ਦੀ ਮਰਜੀ ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ।

ਅਪਣੇ ਵਕੱਤੇ ਦੀਆਂ ਵਵਸ਼ੇਸ਼ ਵਵਵਦਅਕ ਿੋੜਾਂ ਕਾਰਨ ਜੇ ਤੁਹਾਨੰੂ 
ਮੁਿਾਂਕਣ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਿੋੜ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਵਫ਼ਰ ਤੁਹਾਡੇ 
ਪ੍ਰਮਾਣ-ਪੱਤਰਾਂ ਦੀ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਵਸੱਵਖਆ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਤੁਿਨਾ 
ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਨਾਿ ਤੁਹਾਨੰੂ ਪਤਾ ਿੱਗੇਗਾ ਵਕ ਆਂਟੇਰੀਓ 
ਵਵੱਚ ਵਜਹੜੀ ਨੌਕਰੀ ਤੁਸੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰ ਦੇ ਹੋ ਵਕ ਕੀ ਉਸ 
ਿਈ ਹੋਰ ਵਸਖਿਾਈ ਜਾਂ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਿੋੜ ਹੈ। ਸਰੋਤਾਂ 
ਿਈ ਪੰਨੇ ਦੇ ਪਾਸੇ ‘ਤੇ ਵੇਖੋ।

ਗੈਰ-ਵਨਯਵਮਤ (ਅਨਰੈਗੂਿੇਟਡ) ਜਾਂ ਸਵੈ-ਵਨਯਵਮਤ 
(ਸੈਿਫ਼-ਰੈਗੂਿੇਟਡ) ਵਕੱਤੇ

ਆਂਟੇਰੀਓ ਵਵੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਿਈ ਬਹੁਤੇ ਵਕੱਵਤਆਂ ਅਤੇ ਬਹੁਤ 
ਸਾਰੇ ਟਰੇਡਾਂ ਿਈ ਤੁਹਾਨੰੂ ਵਵਸ਼ੇਸ਼ ਿਸੰਸ ਜਾਂ ਸਰਟੀਵਫ਼ਕੇਟ ਦੀ 
ਿੋੜ ਨਹੀਂ। ਇੰਨ੍ਹ ਾਂ ਨੰੂ ਗੈਰ-ਵਨਯਵਮਤ (ਅਨਰੈਗੂਿੇਟਡ) ਵਕੱਤੇ 
ਵਕਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਗੈਰ-ਵਨਯਵਮਤ ਵਕੱਵਤਆਂ ਵਵੱਚ ਵਵੱਤੀ 
ਮੈਨੇਜਰ, ਅਰਥ ਸ਼ਾਸ਼ਤਰੀ, ਕੰਵਪਊਟਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਰ, 
ਬੁੱਕਕੀਪਰ, ਵਸਸਟਮ ਐਨਾਵਿਸਟਸ (systems analysts), 
ਸਧਾਰਨ ਤਰਖਾਨਾ ਕੰਮ, ਕੁੱਕ ਅਤੇ ਕਈ ਹੋਰ ਸ਼ਾਮਿ ਹਨ।

ਕੁਝ ਅਵਜਹੇ ਵਕੱਤੇ ਵੀ ਹਨ ਵਜੰਨ੍ਹ ਾਂ ਿਈ ਆਟੇਰੀਓ ਵਵੱਚ ਕੰਮ 
ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਸਰਟੀਵਫ਼ਕੇਸ਼ਨ ਦੀ ਿੋੜ ਨਹੀਂ ਪਰ ਉਪਿਬਧ 
ਹੈ। ਇੰਨ੍ਹ ਾਂ ਨੰੂ ਸਵੈ-ਵਨਯਵਮਤ (ਸੈਿਫ਼-ਰੈਗੂਿੇਟਡ) ਵਕੱਤੇ ਵਕਹਾ 
ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਇੱਕ ਉਦਾਹਰਨ ਵਹਊਮਨ ਵਰਸੋਰਸ 
ਕਨਸੱਿਟੈਂਟ ਹੈ।

 ਆਪਣੇ ਵਸਨ (SIN) ਿਈ ਅਰਜੀ ਦੇਣੀ

ਆਪਣੇ ਵਸਨ (SIN) ਿਈ ਅਰਜੀ ਵਕਵੇਂ 
ਦੇਣੀ ਹੈ, ਇਹ ਪਤਾ ਕਰਨ ਿਈ 
Service Canada ਦੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ 
www.servicecanada.gc.ca 
ਜਾਂ  findlink.at/sin ਵਵਖੇ ਜਾਓ।

ਪ੍ਰਮਾਣ-ਪੱਤਰਾਂ ਦਾ ਮੁਿਾਂਕਣ

cicic.ca ਜਾਂ 
findlink.at/cicic-cred  
ਵਵਖੇ Canadian Information for 
International Credentials ‘ਤੇ ਜਾਓ 
ਜਾਂ credentials.gc.ca ਵਵਖੇ 
ਫ਼ਾਰਨ ਕ੍ਰੀਡੈੱਨਸ਼ਿਜ ਰੈਫ਼ਰਿ ਆਵਫ਼ਸ 
‘ਤੇ ਜਾਓ।

ਗਿੋਬਿ ਐਕਸਪੀਰੀਐਸਂ ਆਂਟੇਰੀਓ 

ਆਟੇਂਰੀਓ ਵਵੱਚ ਵਨਯਵਮਤ (ਰੈਗਿੇੂਟਡ) 
ਵਕੱਵਤਆਂ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਕਰਨ ਿਈ  
1-866-670-4094 ‘ਤ ੇਫ਼ਨੋ ਕਰ ੋਜਾਂ 
www.citizenship.gov.on.ca 
or findlink.at/globalexpe ਵਵਖੇ 
ਜਾਓ। 

ਹੈਿਥਫ਼ੋਰਸ ਆਂਟੇਰੀਓ

ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕੈਨੇਡਾ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਪੜ੍ਹੇ  
ਵਸਹਤ ਪੇਸ਼ਾਵਰ ਹੋ ਤਾਂ  
1-800-596-4046 ‘ਤੇ ਕਾਿ ਕਰੋ  
ਜਾਂ healthforceontario.ca  
ਵਵਖੇ ਜਾਓ।

ਬਵਰਵਜੰਗ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ

ਬਵਰਵਜੰਗ ਪ੍ਰਗਰਾਮਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ 
ਿੈਣ ਿਈ ਆਪਣੇ ਸੈਟਿਮੈਂਟ ਕੌਂਸਿਰ 
ਨਾਿ ਗੱਿ ਕਰੋ ਜਾਂ 
www.citizenship.gov.on.ca 
ਜਾਂ  findlink.at/training ਵਵਖੇ 
ਜਾਓ।
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ਕੰਮ ਅਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਨਾ 4 1

ਵਨਯਵਮਤ (ਰੈਗੂਿੇਟਡ) ਵਕੱਤੇ

ਸੋਸ਼ਿ ਵਰਕ; ਨਰਵਸੰਗ; ਇਿੈਕਟਰੀਕਿ ਟਰੇਡ ਅਤੇ ਪਿੰਵਬੰਗ 
ਸਮੇਤ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵਕੱਤੇ ਅਤੇ ਟਰੇਡ ਆਂਟੇਰੀਓ ਵਵੱਚ ਕੰਮ 
ਕਰਨ ਿਈ ਵਕਸੇ ਵਨਯਮਕ ਸੰਸਥਾ (ਰੈਗੂਿੇਟਰੀ ਬਾਡੀ) ਨਾਿ 
ਰਵਜਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਜਾਂ ਉਸ ਵੱਿੋਂ ਿਸੰਸ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇੰਨ੍ਹ ਾਂ 
ਨੰੂ ਵਨਯਵਮਤ (ਰੈਗੂਿੇਟਡ) ਵਕੱਤੇ ਵਕਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ 
ਵਨਯਵਮਤ (ਰੈਗੂਿੇਟਡ) ਵਕੱਤੇ ਵਵੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰ ਦੇ ਹੋ ਤਾਂ 
ਿਸੰਸ ਿੈਣ ਜਾਂ ਰਵਜਸਟਰ ਕਰਨ ਿਈ ਤੁਹਾਨੰੂ ਕੀ ਕਰਨਾ 
ਪਵੇਗਾ, ਇਹ ਪਤਾ ਕਰਨ ਿਈ ਤੁਹਾਨੰੂ ਉਸ ਵਕੱਤੇ ਸੰਬੰਧੀ 
ਆਂਟੇਰੀਓ ਦੀ ਵਨਯਮਕ ਸੰਸਥਾ ਦੀ ਖੋਜ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ। 

ਗਿੋਬਿ ਐਕਸਵਪਰੀਐਸਂ ਆਂਟੇਰੀਓ (GEO) ਇੱਕ ਪਹੁੰ ਚ 
ਕੇਂਦਰ ਹੈ ਜੋ ਕੈਨੇਡਾ ਤੋਂ ਬਾਹਰੋਂ ਵਸਖਿਾਈ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਵੇਂ ਆਉਣ 
ਵਾਵਿਆਂ, ਵਜਹੜੇ ਗੈਰ-ਵਸਹਤ ਵਕੱਵਤਆਂ ਅਤੇ ਹੁਨਰਮੰਦ 
ਟਰੇਡਾਂ ਵਵੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰ ਦੇ ਹਨ, ਨੰੂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤੇ 
ਮਦਦ ਮੁਫ਼ਤ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਵਸਹਤ ਸੰਬੰਧੀ ਵਕੱਵਤਆਂ 
ਿਈ, ਹੈਿਥ ਫ਼ੋਰਸ ਆਂਟੇਰੀਓ ਕੈਨੇਡਾ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਪੜ੍ਹੇ ਵਸਹਤ 
ਪੇਸ਼ਾਵਰਾਂ ਿਈ ਮੁੱਖ ਏਜੰਸੀ ਹੈ।

ਵਬ੍ਰੱਵਜੰਗ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ

ਆਂਟੇਰੀਓ ਦੇ ਵਬ੍ਰੱਜ ਟਰੇਵਨੰਗ ਪ੍ਰਗੋਰਾਮ ਵਸਖਿਾਈ, ਹੁਨਰਾਂ 
ਵਵੱਚ ਦਰਜਾ-ਵਾਧਾ, ਵਵਸ਼ੇਸ਼ ਖੇਤਰ ਵਵੱਚ ਨੌਕਰੀ ਿੱਿਣ ਵਵੱਚ 
ਮਦਦ ਅਤੇ ਰੁਜਗਾਰ ਸੰਬੰਧੀ ਸਮਰਥਨ ਦੇ ਕੇ ਤੁਹਾਨੰੂ ਆਪਣੇ 
ਵਕੱਤੇ ਵਵੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਿਈ ਵਤਆਰ ਕਰਨ ਵਵੱਚ ਮਦਦ 
ਕਰਦੇ ਹਨ। ਕਈ ਵਬ੍ਰੱਜ ਟਰੇਵਨੰਗ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਕਸੇ ਵਨਯਵਮਤ 
(ਰੈਗੂਿੇਟਡ) ਵਕੱਤੇ ਵਵੱਚ ਅਵਿਆਸ ਕਰਨ ਿਈ ਿਸੰਸ ਹਾਸਿ 
ਕਰਨ ਿਈ ਵਤਆਰ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਹੋਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਆਟੇਰੀਓ 
ਵਵੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਵਕੱਤਾ ਖੇਤਰ ਵਵੱਚ ਵਰਕ ਪਿੇਸਮੈਂਟ, 
ਉਸਤਾਦਗਰੀ ਅਤੇ ਰੁਜਗਾਰਦਾਤਾਵਾਂ ਨਾਿ ਜਾਣ-ਪਛਾਣ 
(ਨੈੱਟਵਰਵਕੰਗ) ਰਾਹੀਂ ਅਵਸਰਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰ ਚ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਦੇ 
ਹਨ। ਸਾਹਮਣੇ ਪੰਨੇ ਉੱਪਰ ਸਰੋਤ ਵੇਖੋ। 

ਵਵਚਾਰਨਯੋਗ ਗੱਿਾਂ

ਕੀ ਮੇਰੀ ਪਵਹਿ ਦਾ ਵਕੱਤਾ ਆਂਟੇਰੀਓ 
ਵਵੱਚ ਵਨਯਵਮਤ (ਰੈਗੂਿੇਟਡ)ਹੈ ਜਾਂ 
ਗੈਰ-ਵਨਯਵਮਤ (ਅਨਰੈਗੂਿੇਟਡ)ਹੈ?

ਜੇ ਵਨਯਵਮਤ ਹੈ, ਮੈਨੰੂ ਿਸੰਸ ਹਾਸਿ 
ਕਰਨ ਿਈ ਕੀ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ?

ਕੀ ਪ੍ਰਮਾਣ-ਪੱਤਰਾਂ ਦਾ ਮੁਿਾਂਕਣ 
ਕਰਵਾਉਣ ਿਈ ਿੋੜੀਂਦੇ ਸਾਰੇ 
ਦਸਤਾਵੇਜ ਮੇਰੇ ਕੋਿ ਹਨ?

ਕੋਈ ਗੁੰ ਮਸ਼ੁਦਾ ਦਸਤਾਵੇਜ ਪ੍ਰਾਪਤ 
ਕਰਨ ਿਈ ਮੈਨੰੂ ਵਕਸ ਨਾਿ ਸੰਪਰਕ 
ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ?

ਕੀ ਮੇਰਾ ਵਕੱਤਾ ਵਕਸੇ ਖ਼ਾਸ ਪੱਧਰ ਦੀ 
ਵਵਵਦਆ ਦਾ ਸਬੂਤ ਮੰਗਦਾ ਹੈ? ਕੀ 
ਇਸ ਿਈ ਵਕਸੇ ਵਵਸ਼ੇਸ਼ ਖੇਤਰ ਦੀ 
ਪੜ੍ਹਾਈ ਕੀਤੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ?  
ਕੀ ਮੇਰੇ ਕੋਿ ਿੋੜੀਂਦੇ ਵਵਵਦਅਕ 
ਪ੍ਰਮਾਣ-ਪੱਤਰ ਹਨ?
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ਵਵਚਾਰਨਯੋਗ ਗੱਿਾਂ

ਕੀ ਆਪਣੇ ਵਕੱਤੇ ਵਵੱਚ ਸਫ਼ਿ ਹੋਣ 
ਿਈ ਵਕੱਤਾ-ਵਵਸ਼ੇਸ਼ ਸੰਪਰਕ ਹੁਨਰਾਂ 
ਿਈ ਮੈਨੰੂ ਇਸ ਤੋਂ ਅਗਿੇਰੀ ਵਸਖਿਾਈ 
ਿੈਣ ਦੀ ਿੋੜ ਹੈ? 

ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਰੈਜਮੂੇ ਅਤੇ ਕੱਵਰ ਿੈਟਰ 
ਅਤੇ ਹੋਰ ਜਾਬ-ਸਰਚ ਇਮਦਾਦ  
ਿਈ ਮਾਹਰ ਰਾਏ ਵਕੱਥੋਂ ਹਾਸਿ  
ਕਰ ਸਕਦਾ ਹਾਂ?

ਆਪਣੇ ਵਕੱਤੇ ਵਵੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਿੇ 
ਿੋਕਾਂ ਨੰੂ ਮੈਂ ਵਕੱਥੇ ਵਮਿ ਸਕਦਾ ਹਾਂ?

ਮੇਰੀ ਪਵਹਿ ਵਾਿੀ ਨੌਕਰੀ ਦੀ 
ਆਂਟੇਰੀਓ ਵਵੱਚ ਔਸਤ ਤਨਖ਼ਾਹ  
ਵਕੰਨੀ ਹੈ?

ਆਂਟੇਰੀਓ ਵਵੱਚ ਮੇਰੀ ਪਵਹਿ ਵਾਿੇ 
ਉਦਯੋਗ ਅਤੇ ਨੌਕਰੀ ਵਵੱਚ ਵਕਹੜੀਆਂ 
ਤਬਦੀਿੀਆਂ ਹੁਣੇ ਹੁਣੇ ਵਾਪਰੀਆਂ ਹਨ?

O R I E N TAT I O N  TO  O N TA R I O  ਵਰਕਬੁੱਕ42

ਕੰਮ ਿੱਿਣਾ
ਵਜਹੜੀ ਨੌਕਰੀ ਤੁਸੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰ ਦੇ ਹੋ ਉਹ ਿੱਿਣ ਿਈ ਸਮਾਂ ਿੱਗਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਯੋਜਨਾ 
ਬਣਾਉਣ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਆਂਟੇਰੀਓ ਵਵੱਚ ਨੌਕਰੀ ਿੱਿਣ ਿਈ ਕਈ ਨਵੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ 
ਕਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਰੈਜਮੂੇ (Résumés) ਵੱਖਰੇ ਢੰਗ ਨਾਿ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ 
ਅਕਸਰ ਨੌਕਰੀ ਿੱਿਣ ਵਾਸਤੇ ਜਾਣ-ਪਛਾਣ ਕਰਨ ਿਈ ਨੈੱਟਵਰਵਕੰਗ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ 
ਵਹੱਸਾ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਿਈ ਅਨੇਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਅਤੇ ਸਮਰਥਨ 
ਮੌਜੂਦ ਹਨ।

ਨੌਕਰੀ ਦੀ ਖੋਜ ਵਵੱਚ ਸਮਰਥਨ

ਆਂਟੇਰੀਓ ਵਵੱਚ ਿੇਬਰ ਮਾਰਵਕਟ ਬਾਰੇ ਜਾਣਨ ਅਤੇ ਰੁਜਗਾਰ 
ਿੱਿਣ ਵਵੱਚ ਨਵੇਂ ਆਉਣ ਵਾਵਿਆਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਿਈ 
ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਅਤੇ ਵੈੱਬਸਾਈਟਾਂ ਮੌਜੂਦ ਹਨ। ਤੁਸੀਂ 
ਆਪਣੀ ਖੋਜ ਹੇਠਾਂ ਵਦੱਵਤਆਂ ਵਵੱਚੋਂ ਵਕਸੇ ਨਾਿ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ 
ਸਕਦੇ ਹੋ:

•	 ਨਵੇਂ ਆਉਣ ਵਾਵਿਆਂ ਿਈ ਜਾਬ ਸਰਚ ਵਰਕਸ਼ਾਪ 
(JSW) ਵਵੱਚ ਮੁਫ਼ਤ ਰਵਜਸਟਰ ਕਰੋ। ਆਪਣੇ ਸੈਟਿਮੈਂਟ 
ਕੌਂਸਿਰ ਨਾਿ ਗੱਿ ਕਰੋ ਜਾਂ jswontario.org ਵਵਖੇ ਜਾਓ।

•	 ਆਂਟੇਰੀਓ ਦੀ ਿੇਬਰ ਮਾਰਵਕਟ ਬਾਰ ੇontario.ca ਜਾਂ 
findlink.at/lmi ਵਵਖੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਿਉ।

•	 ਕੰਮ ਿੱਿਣ ਵਵੱਚ ਮਦਦ ਕਰਨ ਵਵੱਚ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤੇ 
ਨੁਕਤੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਿਈ Employment Ontario 
Contact Centre ਦਾ 1-800-387-5656 ‘ਤੇ ਫ਼ੋਨ ਕਰ 
ਕੇ ਪਤਾ ਕਰੋ ਜਾਂ ਇੰਪਿਾਇਮੈਂਟ ਆਂਟੇਰੀਓ ontario.ca ਜਾਂ 
findlink.at/etlanding ਵਵਖੇ ਵੇਖੋ।

•	 www.tcu.gov.on.ca ਜਾਂ  findlink.at/ineedajob ਵਵਖੇ 
ਇਹ ਪਤਾ ਕਰੋ ਵਕ Employment Ontario service 
provider ਤੁਹਾਡੀ ਵਕਵੇਂ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। 

•	 ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਿੋਂ ਕਾਇਮ ਕੀਤੇ "ਵਰਵਕੰਗ ਇੰਨ 
ਕੈਨੇਡਾ" ਸਰੋਤ ਨੰੂ ਘੋਖੋ: workingincanada.gc.ca

•	 ਨੋਕਰੀ ਿੱਿਣ ਸੰਬੰਧੀ ਿਾਹੇਵੰਦ ਿੇਖ: settlement.org ਜਾਂ 
findlink.at/employInfo ਵਵਖੇ ਪੜ੍ਹੋ

•	 ਆਂਟੇਰੀਓ ਅਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਵਵੱਚ ਉਪਿਬਧ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦਾ 
ਪਤਾ ਕਰਨ ਿਈ jobbank.gc.ca ਵਵਖੇ Service 
Canada Database ਔਨਿਾਈਨ ਵੇਖੋ

ਵਰਕਫ਼ੋਰਸ ਨਾਿ ਸੰਬੰਧ ਜੋੜਨੇ

ਵਿੰਟੀਅਰ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਕਨੇੈਡੀਅਨ ਵਰਕਫ਼ਰੋਸ ਨਾਿ 
ਸੰਬੰਧ ਜੋੜਨ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਢੰਗ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। 211 ’ਤ ੇਫ਼ਨੋ 
ਕਰੋ ਅਤ ੇਆਪਣ ੇਨੇੜ ੇਦ ੇਵਿੰਟੀਅਰ ਕੇਂਦਰ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛ,ੋ ਜਾਂ 
ovcn.ca ‘ਤ ੇਆਟਂਰੇੀਓ ਵਿੰਟੀਅਰ ਸੈਂਟਰ ਨੈੱਟਵਰਕ ਵਵਖ ੇਜਾਓ।

ਕੈਰੀਅਰ ਵਬ੍ਰੱਜ, ਹੁਨਰਮੰਦ ਆਵਾਸੀਆਂ ਨੰੂ ਵਬਜਨਸ 
ਐਡਮਵਨਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ, ਕੈਵਮਸਟਰੀ, ਸੰਚਾਰ, ਵਾਤਾਵਰਨ ਅਵਧਐਨ 
ਅਤੇ ਵਵੱਤ ਸਮੇਤ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵਵਵਿੰਨ ਗੈਰ-ਵਨਯਵਮਤ 
(ਅਨਰੈਗੂਿੇਟਡ) ਖੇਤਰਾਂ ਵਵੱਚ ਵਸਖਿਾਈ (ਇਨਟਰਨਵਸ਼ੱਪ) 
ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਿੈਣ ਅਤੇ ਅਰਜੀ ਦੇਣ 
ਿਈ 1-888-507-3343 ‘ਤੇ ਫ਼ੋਨ ਕਰੋ ਜਾਂ careerbridge.ca 
ਵਵਖੇ ਜਾਓ।
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ਨੌਕਰੀ ਿਈ ਅਰਜੀ ਦੇਣੀ

ਤਸੁੀਂ ਆਮਤਰੌ ‘ਤ ੇਆਪਣਾ ਰੈਜਮੂ ੇ(ਵਜਸਨੰੂ "ਕਰੀਕਿੁਮ ਵਵਟਅੇ" 
ਜਾਂ ਸੀ ਵੀ ਵਕਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ) ਅਤ ੇਕੱਵਰ ਿੈਟਰ ਿਜੇ ਕ ੇਵਕਸੇ 
ਨੌਕਰੀ ਿਈ ਅਰਜੀ ਵਦੰਦ ੇਹੋ। ਰੈਜਮੂ ੇਤਹੁਾਡੀਆ ਂਯਗੋਤਾਵਾਂ ਅਤੇ 
ਕੰਮ ਕਰਨ ਦ ੇਤਜਰਬ ੇਦੀ ਸਚੂੀ ਹੰੁਦਾ ਹੈ। ਕੱਵਰ ਿੈਟਰ ਛਟੋਾ 
ਵਜਹਾ ਵਰਨਣ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ ਜੋ ਇਹ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਵਕ ਨੌਕਰੀ ਿਈ ਤਸੁੀਂ 
ਹੀ ਅਵਤਯਗੋ ਉਮੀਦਵਾਰ ਵਕਉਂ ਹੋ। 

ਕਝੁ ਰੁਜਗਾਰਦਾਤਾ ਵਕਸ ੇਹਰੋ ਦਸੇ਼ ਵਵੱਚ ਤਹੁਾਡ ੇਵਪਛਿੇ 
ਤਜਰਬ ੇਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਬਾਰ ੇਅਵਨਸ਼ਵਚਤ ਹੋਣਗ।ੇ ਆਪਣ ੇਰੈਜਮੂੇ 
ਅਤ ੇਕੱਵਰ ਿੈਟਰ ਵਵੱਚ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉ ਵਕ 
ਆਟਂਰੇੀਓ ਦਾ ਰੁਜਗਾਰਦਾਤਾ ਤਹੁਾਡ ੇਵਪਛਿੇ ਤਜਰਬ ੇਤੋਂ ਵਕਵੇਂ 
ਫ਼ਾਇਦਾ ਉਠਾਵਗੇਾ। ਤਸੁੀਂ  workingincanada.gc.ca ਅਤੇ  
jobsetc.gc.ca ‘ਤ ੇਜਾ ਕ ੇਰੈਜਮੂ ੇਅਤ ੇਕੱਵਰ ਿੈਟਰ ਵਤਆਰ 
ਕਰਨ  ਦ ੇਨਾਿ ਨਾਿ ਨੌਕਰੀ ਿਈ ਇੰਟਰਵਵਊ ਦੀ ਵਤਆਰੀ 
ਕਰਨ ਬਾਰ ੇਜਾਣਕਾਰੀ ਿੱਿ ਸਕਦ ੇਹੋ।

 • p.63

ਆਂਟੇਰੀਓ ਅੰਦਰ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਸਥਾਨ ਦਾ ਸੱਵਿਆਚਾਰ 

ਕੰਮ ਕਰਨ ਦ ੇਸਥਾਨ ਦਾ ਸੱਵਿਆਚਾਰ ਦਸੇ਼ ਤੋਂ ਦਸੇ਼ ਬਿਵਕ 
ਵਕੱਤ ੇਤੋਂ ਵਕੱਤ ੇਵਵੱਚ ਵੱਖਰਾ ਹ ੋਸਕਦਾ ਹ।ੈ ਆਮਤਰੌ ‘ਤੇ 
ਆਟਂਰੇੀਓ ਵਵੱਚ ਰੁਜਗਾਰਦਾਤਾ ਸੰਚਾਰ ਹੁਨਰਾਂ ਨੰੂ ਵਧੇਰੇ 
ਮਹੱਤਤਾ ਵਦੰਦ ੇਹਨ। ਤਹੁਾਡੀ ਸਥਾਨਕ ਸਟੈਿਮੈਂਟ ਏਜੰਸੀ ਅਤੇ 
ਰੁਜਗਾਰ ਸੰਬੰਧੀ ਦਜੇੂ ਮਾਹਰ ਆਟਂਰੇੀਓ ਵਵੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ 
ਸਥਾਨ ਦ ੇਸੱਵਿਆਚਾਰ ਬਾਰੇ ਜਾਣਨ ਵਵੱਚ ਤਹੁਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰ 
ਸਕਦ ੇਹਨ। ਿਾਸ਼ਾ ਦੀ ਵਸਖਿਾਈ ਦ ੇਕਝੁ ਕਰੋਸਾਂ ਵਵੱਚ ਕੰਮ 
ਕਰਨ ਦ ੇਸਥਾਨ ਦ ੇਸੱਵਿਆਚਾਰ ਅਤ ੇਸੰਚਾਰ ਦੀ ਵਸਖਿਾਈ 
ਸ਼ਾਮਿ ਹੰੁਦ ੇਹਨ। 
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ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਸਥਾਨ ਵਵਖੇ ਅਵਧਕਾਰ
ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਸਥਾਨ ਵਵਖੇ ਬਰਾਬਰੀ

ਆਂਟੇਰੀਓ ਦਾ ਮਨੁੱਖੀ ਅਵਧਕਾਰਾਂ ਦਾ ਕੋਡ (Ontario Human 
Rights Code) ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਸਥਾਨ ਵਵਖੇ ਵਵਤਕਰੇ ਦੀ 
ਮਨਾਹੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਆਂਟੇਰੀਓ ਵਵੱਚ ਵਕਸੇ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਨ ਜਾਂ 
ਨੌਕਰੀ ਿਈ ਅਰਜੀ ਦੇਣ ਵਾਿੇ ਨਾਿ ਉਸਦੀ ਨਸਿ, ਕੁਿ, ਮੂਿ 
ਦੇਸ਼, ਰੰਗ, ਨਸਿੀ ਮੂਿ, ਨਾਗਵਰਕਤਾ, ਧਰਮ, ਉਮਰ, ਵਿੰਗ, 
ਵਿੰਗਕ ਝੁਕਾਅ, ਜੁਰਮਾਂ ਦੇ ਵਰਕਾਰਡ, ਵਵਵਾਹਕ ਦਰਜੇ, 
ਸਮਵਿੰਗੀ ਸਾਥ ਦੇ ਦਰਜੇ, ਪਵਰਵਾਰਕ ਦਰਜੇ ਜਾਂ ਅਪੰਗਤਾ ਦੇ 
ਆਧਾਰ ਉੱਤੇ ਅਵਨਆ ਵਾਿਾ ਸਿੂਕ ਜਾਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ 
ਜਾ ਸਕਦਾ। ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਸਥਾਨ ਵਵਖੇ ਆਪਣੇ ਬਰਾਬਰੀ ਦੇ 
ਅਵਧਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਜੁੰ ਮੇਵਾਰੀਆਂ ਬਾਰੇ ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਨ ਿਈ 
Ontario Human Rights Commission ਦੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ 
www.ohrc.on.ca ਜਾਂ  findlink.at/ohrcemploy ਵਵਖੇ ਜਾਓ।

ਆਂਟੇਰੀਓ ਇੰਪਿਾਇਮੈਂਟ ਸਟੈਡਰਡਜ ਐਕਟ

ਆਂਟੇਰੀਓ ਵਵੱਚ ਵਰਕਰਾਂ ਨੰੂ ਵਨਆਂਪੂਰਨ ਅਤੇ ਸੁਰੱਵਖਅਤ 
ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਸਥਾਨ ਦਾ ਅਵਧਕਾਰ ਹੈ। ਆਂਟੇਰੀਓ 
ਇੰਪਿਾਇਮੈਂਟ ਸਟੈਡਰਡਜ ਐਕਟ (ESA) ਅਵਜਹੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 
ਵਮਆਰ ਤੈਅ ਕਰਦਾ ਹੈ ਵਜੰਨ੍ਹ ਾਂ ਦੀ ਪਾਿਣਾ ਕਰਨੀ 
ਰੁਜਗਾਰਦਾਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਿਈ ਿਾਜਮੀ ਹੈ। 

ਉਜਰਤਾਂ

ਆਂਟੇਰੀਓ ਵਵੱਚ ਬਹੁਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਉਜਰਤ ਅਦਾ 
ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਹਨ। ਸਾਿ 2013 ਵਵੱਚ ਆਮ ਘੱਟੋ 
ਘੱਟ ਉਜਰਤ $10.25 ਪ੍ਰਤੀ ਘੰਟਾ ਸੀ, ਅਤੇ ਵਵਵਦਆਰਥੀਆਂ 
ਿਈ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਉਜਰਤ $9.60 ਪ੍ਰਤੀ ਘੰਟਾ ਸੀ।5 ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ 
ਦੀ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਉਜਰਤ ਦਾ ਪਤਾ ਕਰਨ ਿਈ Ministry of 
Labour ਦੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ  www.labour.gov.on.ca ਜਾਂ 
findlink.at/minwage ਵਵਖੇ ਜਾਓ।

ਕੰਮ ਦੇ ਘੰਟੇ

ਆਮਤੌਰ ‘ਤੇ ਕੁਝ ਹਾਿਤਾਂ ਨੰੂ ਛੱਡ ਕੇ, ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੰੂ ਅੱਠ 
ਘੰਟੇ ਪ੍ਰਤੀ ਵਦਨ ਅਤ ੇ48 ਘੰਟੇ ਪ੍ਰਤੀ ਹਫ਼ਤਾ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੰਮ ਕਰਨ 
ਿਈ ਨਹੀਂ ਵਕਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਘੰਟੇ 
ਵਿਖਤੀ ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ ਅਤੇ ਆਂਟੇਰੀਓ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਆਫ਼ 
ਇੰਪਿਾਇਮੈਂਟ ਸਟੈਂਡਰਡਜ (Ontario Director of 
Employment Standards) ਦੀ ਮਨਜਰੂੀ ਨਾਿ ਵਧਾਏ  
ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਸਰਕਾਰੀ ਛੁੱਟੀਆਂ

ਆਂਟੇਰੀਓ ਵਵੱਚ ਹਰ ਸਾਿ ਨੌਂ  ਸਰਕਾਰੀ ਛੁੱਟੀਆ ਹੁੰ ਦੀਆਂ ਹਨ। 
ਵਜਹੜੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਯੋਗ ਹੁੰ ਦੇ ਹਨ ਉਹ ਇਹ ਛੁੱਟੀਆਂ ਿੈਣ ਦੇ 
ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਛੁੱਟੀ ਦੀ ਤਨਖ਼ਾਹ ਿੈਣ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਹੁੰ ਦੇ ਹਨ। 
ਆਂਟੇਰੀਓ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਛੁੱਟੀਆਂ ਹਨ: ਨਵੇਂ ਸਾਿ ਦਾ ਵਦਨ, 
ਫ਼ੈਮਿੀ ਡੇਅ, ਗੁੱਡ ਫ਼ਰਾਈਡੇ, ਵਵਕਟੋਰੀਆ ਡੇਅ, ਕੈਨੇਡਾ ਡੇਅ, 
ਿੇਬਰ ਡੇਅ, ਥੈਂਕਸਵਗਵਵੰਗ ਡੇਅ, ਵਕ੍ਰਸਮਸ ਡੇਅ ਅਤੇ 
ਬਾਕਵਸੰਗ ਡੇਅ।

ਛੁੱਟੀਆਂ ਦਾ ਸਮਾਂ

ਆਮਤੌਰ ‘ਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਹਰ 12 ਮਹੀਵਨਆਂ ਦੇ ਕੰਮ ਦੇ ਬਦਿੇ 
ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਦੋ ਹਫ਼ਵਤਆਂ ਦੀਆਂ ਛੁੱਟੀਆਂ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਹੁੰ ਦੇ ਹਨ। 
ਤਨਖ਼ਾਹਯੋਗ ਛੁੱਟੀਆਂ ਦੇ ਬਦਿੇ, ਕਰਮਚਾਰੀ ਆਪਣੀ ਕੁੱਿ 
ਉਜਰਤ ਦੀ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਚਾਰ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਅਦਾਇਗੀ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ 
ਹੁੰ ਦੇ ਹਨ।

5 ਇਹ ਦਰ 18 ਸਾਿ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੇ ਵਵਵਦਆਰਥੀਆਂ ਉੱਤੇ ਿਾਗੂ ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ ਵਜਹੜੇ ਸਕੂਿ 
ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ 28 ਘੰਟੇ ਪ੍ਰਤੀ ਹਫ਼ਤਾ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਘੱਟ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਸਕੂਿ ਵਵੱਚ 
ਛੁੱਟੀਆ ਜਾਂ ਗਰਮੀ ਦੀਆਂ ਛੁੱਟੀਆਂ ਵਵੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ।
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ਆਪਣੀ ਤਨਖ਼ਾਹ ਿੈਣੀ

ਕਰਮਚਾਰੀਆ ਂਨੰੂ ਬਾਕਾਇਦਾ, ਹਰ ਤਨਖ਼ਾਹ ਵਾਿੇ ਵਦਨ ਤਨਖ਼ਾਹ 
ਦਣੇੀ ਅਤ ੇਤਨਖ਼ਾਹ ਦ ੇਉਸ ਸਮੇਂ ਿਈ ਉਨ੍ਹ ਾਂ ਦੀ ਉਜਰਤ ਅਤੇ 
ਕਟਤੌੀਆ ਂਦਰਸਾਉਂਦੀ ਸਟਟੇਮੈਂਟ ਦਣੇੀ ਿਾਜਮੀ ਹੈ।

ਪ੍ਰਸੂਤ ਅਤੇ ਵਪਤਰੀ ਛੁੱਟੀ

ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਿੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਅਤੇ ਵਪਤਾਵਾਂ ਨੰੂ ਆਪਣੀ ਨੌਕਰੀ 
ਤੋਂ, ਵਬਨਾਂ ਤਨਖ਼ਾਹ, ਆਰਜੀ ਛੁੱਟੀ ਿੈਣ ਦਾ ਅਵਧਕਾਰ ਹੈ, ਜਦੋਂ 
ਉਹ ਉਮੈਦਵਾਰੀ ਵਵੱਚ ਹੋਣ ਜਾਂ ਹੁਣੇ ਹੁਣੇ ਹੀ ਬੱਚੇ ਨੰੂ ਜਨਮ 
ਵਦੱਤਾ ਹੋਵੇ। ਇੰਪਿਾਇਮੈਂਟ ਇਨਸ਼ੋਰੈਂਸ (EI) ਹੱਕਦਾਰ ਮਾਵਪਆਂ 
ਨੰੂ ਿਾਿ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ।

Employment Standards Act ਅਧੀਨ ਆਪਣ ੇਅਵਧਕਾਰਾਂ 
ਅਤ ੇਜੁੰ ਮਵੇਾਰੀਆ ਂਬਾਰ ੇਵਧੇਰੇ ਜਾਣਨ ਿਈ Ministry of 
Labour’s Employment Standards Information 
Centre ਨੰੂ 1-800-531-5551 ‘ਤੇ ਫ਼ਨੋ ਕਰੋ (ਜਾਣਕਾਰੀ 23 
ਿਾਸ਼ਾਵਾਂ ਵਵੱਚ ਵਦੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ) ਜਾਂ Ministry of Labour ਦੀ 
ਵੈੱਬਸਾਈਟ www.labour.gov.on.ca or findlink.at/on-esa ‘ਤੇ 
ਜਾਓ। ਤਸੁੀਂ ਫ਼ਡੈਰਿ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਿੇਬਰ ਮਾਮਵਿਆ ਂਦੇ ਅਫ਼ਸਰ 
ਨਾਿ ਗੱਿ ਕਰਨ ਿਈ Service Canada Centre ਵਵਖ ੇਵੀ 
ਜਾ ਸਕਦ ੇਹੋ। ਇੰਨ੍ਹ ਾਂ ਦੇ ਸਥਾਨ ਿੱਿਣ ਿਈ ਆਪਣੀ ਫ਼ਨੋ ਬੁੱਕ 
ਦ ੇਬਿੂ ਪਵੇਜਜ ਵਖੋੇ ਜਾਂ servicecanada.gc.ca ਵਵਖ ੇਜਾੳ।

 • p.103

ਵਸਹਤ ਅਤੇ ਸੁਰੱਵਖਆ

ਆਂਟੇਰੀਓ ਆਕੂਪੇਸ਼ਨਿ ਹੈਿਥ ਐਡਂ ਸੇਫ਼ਟੀ ਐਕਟ (Ontario 
Occupational Health and Safety Act) ਆਂਟੇਰੀਓ ਦੇ 
ਕਾਵਮਆਂ ਦੀ ਵਸਹਤ ਅਤੇ ਸੁਰੱਵਖਆ ਦੀ ਰਖਵਾਿੀ ਕਰਨ ਿਈ 
ਵਮਆਰ ਵਨਯਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ, ਕੁਝ ਛੋਟਾਂ ਨਾਿ, ਆਂਟੇਰੀਓ 
ਦੇ ਸਾਰੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਸਥਾਨਾਂ ’ਤੇ ਿਾਗੂ 
ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ। 

•	 ਕੰਮ ਵਵਖੇ ਵਸਹਤ ਅਤੇ ਸੁਰੱਵਖਆ ਸੰਬੰਧੀ ਆਪਣੇ ਅਤੇ 
ਆਪਣੇ ਰੁਜਗਾਰਦਾਤਾ ਦੇ ਅਵਧਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਜੁੰ ਮੇਵਾਰੀਆਂ 
ਬਾਰੇ ਵਰਕਰ ਹੈਿਥ ਐਡਂ ਸੇਫ਼ਟੀ ਅਵੇਅਰਨੈੱਸ ਇਨ 4 
ਸਟੈੱਪਸ ਨਾਂ ਦੀ ਵਰਕਬੁੱਕ ਵਵੱਚ ਪੜ੍ਹੋ। ਇਹ ਵਰਕਬੁੱਕ 
ਮਵਨਸਟਰੀ ਆਫ਼ ਿੇਬਰ ਦੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ 

www.labour.gov.on.ca ਜਾਂ findlink.at/hsawarenes ਉੱਪਰ 
ਉਪਿਬਧ ਹੈ। ਵਰਕਬੁੱਕ ਡਾਕ ਰਾਹੀਂ ਮੰਗਵਾਉਣ ਿਈ 
ਤੁਸੀਂ ਸਰਵਵਸ ਆਂਟੇਰੀਓ ਨੰੂ 1-800-267-8097 ‘ਤੇ ਫ਼ੋਨ 
ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।

•	 ਕਾਵਮਆਂ ਨੰੂ ਸੁਰੱਵਖਅਤ ਰੱਖਣ ਿਈ Ministry of 
Labour ਦੀ ਨੀਤੀ ਬਾਰੇ ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਨ ਿਈ 
www.labour.gov.on.ca ਜਾਂ findlink.at/hsafety ‘ਤੇ ਜਾਓ।

•	 ਕੰਮ ਵਵਖੇ ਸੁਰੱਵਖਆ ਸੰਬੰਧੀ ਵਕਸੇ ਸਰੋਕਾਰ ਦੀ ਸੂਚਨਾ 
ਵਕਵੇਂ ਦੇਣੀ ਹੈ, ਇਹ ਜਾਣਨ ਿਈ ਹੈਿਥ ਐਡਂ ਸੇਫ਼ਟੀ 
ਸੰਪਰਕ ਕੇਂਦਰ ਨੰੂ 1-877-202-0008 ‘ਤੇ ਫ਼ੋਨ ਕਰੋ।

ਆਂਟੇਰੀਓ ਵਰਕਪਿੇਸ ਸੇਫ਼ਟੀ ਐਡਂ ਇਨਸ਼ੋਰੈਂਸ ਬੋਰਡ 

Ontario Workplace Safety and Insurance Board 
(WSIB) ਰੁਜਗਾਰਦਾਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹ ਾਂ ਦੇ ਕਾਵਮਆਂ ਿਈ 
ਆਂਟੇਰੀਓ ਦੀ ਨੋ-ਫ਼ਾਿਟ ਵਰਕਪਿੇਸ ਇਨਸ਼ੋਰੈਂਸ (Ontario’s 
no-fault workplace insurance) ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਦਾ ਹੈ। 
ਇਹ ਬੋਰਡ ਰੁਜਗਾਰਦਾਤਾਵਾਂ ਦੇ ਯੋਗਦਾਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਫੰ਼ਡ ਕੀਤਾ 
ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਅਪੰਗਤਾ ਦੇ ਿਾਿ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਦਾ ਹੈ, 
ਕਾਵਮਆਂ ਨੰੂ ਵਮਿ ਰਹੀ ਵਸਹਤ ਸੰਿਾਿ ਦੀ ਪੱਧਰ ਦੀ 
ਵਨਗਰਾਨੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਵਜਹੜੇ ਕਾਵਮਆਂ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਵਦਆਂ 
ਸੱਟ ਿੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉਨ੍ਹ ਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਜੇ ਕੰਮ ਕਰਵਦਆਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸੱਟ ਿੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਾਂ 
Workplace Safety and Insurance ਬਾਰੇ ਵਧੇਰੇ  
ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰ ਦੇ ਹ,ੋ 1-800-387-0750 ‘ਤੇ ਫੋ਼ਨ ਕਰੋ  
ਜਾਂ wsib.on.ca ਵਵਖੇ ਜਾਓ।
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ਆਪਣਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ
ਆਂਟੇਰੀਓ ਵਵੱਚ ਆਪਣਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਅਵਸਰ ਮੌਜੂਦ ਹਨ। ਸਾਿ 
2012 ਵਵੱਚ, ਆਂਟੇਰੀਓ ਵਵੱਚ 2.9 ਵਮਿੀਅਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਿੋਕ ਛੋਟੇ ਅਤੇ ਦਰਵਮਆਨੇ ਪੈਮਾਨੇ ਦੇ 
ਉਦਯੋਗਾਂ ਵਵੱਚ ਨੌਕਰੀ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਇਹ ਉਦਯੋਗ ਆਂਟੇਰੀਓ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਦਾ 98 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ 
ਵਹੱਸਾ ਬਣਦੇ ਸਨ।6

ਆਟੇਂਰੀਓ ਵਵੱਚ ਆਪਣਾ ਕਾਰਬੋਾਰ ਸ਼ਰੂੁ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ 
ਿੈਣ ਿਈ ontario.ca ਜਾਂ findlink.at/business ਵਵਖ ੇMinistry 
of Economic Development and Trade ਵਖੋੇ।

ਆਂਟੇਰੀਓ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪ੍ਰਾਂਤ ਿਰ ਵਵੱਚ ਛੋਟੇ ਕਾਰੋਬਾਰ 
ਿਈ ਉਦਯੋਗ ਕੇਂਦਰ (small business enterprise 
centres) ਕਾਇਮ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਛੋਟਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ, 
ਉਸਦੀ ਮਾਿਕੀ ਅਤੇ ਉਸਨੰੂ ਕਾਮਯਾਬੀ ਨਾਿ ਚਿਾਉਣ ਸੰਬੰਧੀ 
ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਿੈ ਸਕਦੇ ਹੋ। 1-800-567-2345 ‘ਤੇ 
ਫ਼ੋਨ ਕਰ ਕੇ ਜਾਂ ontario.ca ਜਾਂ findlink.at/sbec ‘ਤੇ ਵਧੇਰੇ 
ਜਾਣਕਾਰੀ ਿਉ।

ਕੈਨੇਡਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਈ ਕੈਨੇਡਾ ਵਬਜਨਸ ਸਰਵਵਸ ਸੈਂਟਰ 
ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਹਨ ਵਜੱਥੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਸ਼ੁਰੂ 
ਕਰਨ ਵਵੱਚ ਮਦਦ ਿਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤੇ ਸਮਰਥਨ ਹਾਸਿ 
ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਿਈ 1-888-576-4444 
‘ਤੇ ਫ਼ੋਨ ਕਰੋ ਜਾਂ canadabusiness.ca ਵਵਖੇ ਜਾਓ।

6 ਸਰੋਤ: ਮਵਨਸਟਰੀ ਆਫ਼ ਇਕਨਾਵਮਕ ਵਡਵੈਿਪਮੈਂਟ ਐਡਂ ਟਰੇਡ, ontariocanada.ca 
ਜਾਂ findlink.at/onmedte
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ਵਸੇਬਾ ਯੋਜਨਾ

ਨੌਕਰੀ ਕਰਨ ਿਈ ਵਤਆਰ ਹੋਣਾ

 � ਆਪਣੇ ਸੋਸ਼ਿ ਇਨਸ਼ੋਰੈਂਸ ਨੰਬਰ (SIN) ਿਈ ਅਰਜੀ ਵਦਉ।

 � ਪਤਾ ਕਰੋ ਵਕ ਕੀ ਤੁਹਾਡਾ ਪੇਸ਼ਾ ਆਂਟੇਰੀਓ ਵਵੱਚ ਵਨਯਵਮਤ (ਰੈਗੂਿੇਟਡ) ਹੈ।

 � ਆਪਣੇ ਵਵੱਵਦਅਕ ਪ੍ਰਮਾਣ-ਪੱਤਰਾਂ ਦਾ ਮੁਿਾਂਕਣ ਕਰਵਾਉ।

 � ਆਪਣੇ ਇਿਾਕੇ ਵਵੱਚ ਆਪਣੇ ਪੇਸ਼ੇ ਸੰਬੰਧਤ ਟੀਵਚਆਂ ਨਾਿ ਢੁੱਕਵੇਂ ਵਬ੍ਰੱਵਜੰਗ 
ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਕਰੋ।

1. ਕਾਰਜ                                                                                                                              ਇਸ ਤਰੀਕ ਤੱਕ ਮੁਕੰਮਿ ਕਰਨਾ ਹੈ / /

ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਸਰੋਤ

2. ਕਾਰਜ                                                                                                                              ਇਸ ਤਰੀਕ ਤੱਕ ਮੁਕੰਮਿ ਕਰਨਾ ਹੈ / /

ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਸਰੋਤ

3. ਕਾਰਜ                                                                                                                              ਇਸ ਤਰੀਕ ਤੱਕ ਮੁਕੰਮਿ ਕਰਨਾ ਹੈ / /

ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਸਰੋਤ

ਕੰਮ ਿੱਿਣਾ

 � ਨੌਕਰੀ ਿੱਿਣ ਦੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਜਰੂਰਤਾਂ ਅਤੇ ਅਗਿੇ ਕਦਮਾਂ ਿਈ ਸੈਟਿਮੈਂਟ 
ਕੌਂਸਿਰ ਜਾਂ ਵਕਸੇ ਇੰਪਿਾਇਮੈਂਟ ਕੌਂਸਿਰ ਨਾਿ ਗੱਿ ਕਰੋ।

 � ਆਪਣੀ ਪਵਹਿ ਦੇ ਵਕੱਤੇ ਬਾਰੇ ਆਂਟੇਰੀਓ ਵਵੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਸਥਾਨ ਦੇ 
ਸੱਵਿਆਚਾਰ ਦੀ ਮੁੱਢਿੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹਾਸਿ ਕਰੋ।

 � ਰੈਜਮੂੇ ਅਤੇ ਕੱਵਰ ਿੈਟਰ ਵਤਆਰ ਕਰੋ

 � ਅਸਰਦਾਇਕ ਢੰਗ ਨਾਿ ਜਾਣ-ਪਛਾਣ (ਨੈੱਟਵਰਵਕੰਗ) ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ ਅਤੇ 
ਸਥਾਨਕ ਸੰਪਰਕ ਸੰਬੰਧਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਬਣਾਉ।

 � ਆਪਣੀ ਮੁਹਾਰਤ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਵੱਚ ਵਿੰਟੀਅਰ ਜਾਂ ਵਬਨਾਂ ਤਨਖ਼ਾਹ ਤੋਂ ਵਸਖਿਾਈ 
ਦੇ ਉਪਿਬਧ ਅਵਜਹੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਕਰੋ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਮ ਦੇ ਤਜਰਬੇ 
ਵਵੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰਦੇ ਹੋਣ।

1. ਕਾਰਜ                                                                                                                              ਇਸ ਤਰੀਕ ਤੱਕ ਮੁਕੰਮਿ ਕਰਨਾ ਹੈ / /

ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਸਰੋਤ

2. ਕਾਰਜ                                                                                                                              ਇਸ ਤਰੀਕ ਤੱਕ ਮੁਕੰਮਿ ਕਰਨਾ ਹੈ / /

ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਸਰੋਤ

3. ਕਾਰਜ                                                                                                                              ਇਸ ਤਰੀਕ ਤੱਕ ਮੁਕੰਮਿ ਕਰਨਾ ਹੈ / /

ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਸਰੋਤ
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ਆਪਣਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ

 � ਆਪਣਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਸ਼ਰੂੁ ਕਰਨ ਸੰਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਿੈਣ ਿਈ ਛਟੋ ੇਕਾਰੋਬਾਰ  
ਉਦਯਗੋ ਕੇਂਦਰ (small business enterprise centre) ਨਾਿ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ।

1. ਕਾਰਜ                                                                                                                              ਇਸ ਤਰੀਕ ਤੱਕ ਮੁਕੰਮਿ ਕਰਨਾ ਹੈ / /

ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਸਰੋਤ

2. ਕਾਰਜ                                                                                                                              ਇਸ ਤਰੀਕ ਤੱਕ ਮੁਕੰਮਿ ਕਰਨਾ ਹੈ / /

ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਸਰੋਤ

3. ਕਾਰਜ                                                                                                                              ਇਸ ਤਰੀਕ ਤੱਕ ਮੁਕੰਮਿ ਕਰਨਾ ਹੈ / /

ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਸਰੋਤ
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ਪੈਸਾ ਅਤੇ ਵਨੱਜੀ ਵਵੱਤ
ਇਹ ਿਾਗ ਤੁਹਾਡੇ ਪੈਸੇ ਨਾਿ ਸਬੰਵਧਤ ਮੱਖ ਮੁੱਦੇ ਕੱਵਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੰੂ 
ਬੈਂਕ ਵਵੱਚ ਖਾਤਾ ਖੋਿ੍ਹਣ, ਉਧਾਰ ਿੈਣ ਅਤੇ ਟੈਕਸ ਅਦਾ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਿ ਨਾਿ 
ਿਾਿਾਂ ਅਤੇ ਸਮਾਵਜਕ ਸਹਾਇਤਾ (ਸੋਸ਼ਿ ਅਵਸਸਟੈਂਸ) ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ 
ਵਮਿੇਗੀ।

50 
ਪੈਸਾ ਅਤੇ ਬੈਂਵਕੰਗ

51 
ਉਧਾਰ ਿੈਣਾ

52 
ਟੈਕਸ

53 
ਿਾਿ ਅਤੇ ਸੋਸ਼ਿ 

ਐਵਸਸਟੈਂਸ  

54 
ਵਸੇਬਾ ਯੋਜਨਾ
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ਪੈਸਾ ਅਤੇ ਬੈਂਵਕੰਗ
ਆਂਟੇਰੀਓ ਦੇ ਵਾਸੀ ਆਪਣਾ ਪੈਸਾ ਆਮਤੌਰ ‘ਤੇ ਬੈਂਕਾਂ, ਕਰੈਵਡਟ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਜਾਂ ਟਰੱਸਟ 
ਕੰਪਨੀਆਂ ਵਵੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਵਵੱਤੀ ਅਦਾਰੇ ਸੁਰੱਵਖਅਤ ਅਤੇ ਸੁਵਵਧਾਜਨਕ ਹੁੰ ਦੇ ਹਨ। 
ਬਹੁਤੇ ਵਵੱਤੀ ਅਦਾਰੇ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਵਡਪਾਵਜਟ ਇਨਸ਼ੋਰੈਂਸ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਹਨ ਵਜਸ ਤੋਂ 
ਿਾਵ ਹੈ ਵਕ ਸਰਕਾਰ ਤੁਹਾਡੇ ਖਾਤੇ ਵਵੱਚਿੇ ਪੈਸੈ ਦਾ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ $100,000 ਤੱਕ ਦਾ ਬੀਮਾ 
ਕਰਦੀ ਹੈ। 

ਪੈਸਾ

ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਕਰੰਸੀ (ਮੁਦਰਾ/ਵਸੱਕਾ) ਅਤੇ ਵਵਦੇਸ਼ੀ ਮੁਦਰਾ ਨੰੂ 
ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਪੈਸੇ ਵਵੱਚ ਬਦਿਾਉਣ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਿੈਣ ਿਈ 
Welcome to Canada ਪੜ੍ਹੋ।

ਕਦੇ ਵੀ ਨਕਦ ਪੈਸੇ ਡਾਕ ਰਾਹੀਂ ਨਾ ਿੇਜੋ। ਇਸਦੀ ਬਜਾਏ, 
ਚੈੱਕ, ਮਨੀ ਆਰਡਰ (ਬੈਂਕ ਤੋਂ ਖ਼ਰੀਦੇ ਹੋਏ) ਜਾਂ ਪੋਸਟਿ 
ਆਰਡਰ (ਡਾਕਖ਼ਾਨੇ ਤੋਂ ਖ਼ਰੀਦੇ ਹੋਏ) ਵਰਤੋ। ਬੈਂਕਾਂ ਅਤੇ 
ਤਬਾਦਿੇ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਵਾਿੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਅਦਾਰੇ 
ਪੈਸੇ ਿੇਜਣ ਿਈ ਤੁਹਾਨੰੂ ਹੋਰ ਵਵਕਿਪ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਨ।
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ਬੈਂਕ ਸੇਵਾਵਾਂ

ਿਾਵੇਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਿ ਨੌਕਰੀ ਨਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਉਸੇ ਵੇਿੇ ਖਾਤੇ ਵਵੱਚ 
ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਿਈ ਪੈਸੇ ਵੀ ਨਾ ਹੋਣ ਤਾਂ ਵੀ, ਤੁਸੀਂ ਬੈਂਕ 
ਖਾਤਾ ਖੋਿ੍ਹ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਬਹੁਤੇ ਬੈਂਕ ਹੇਠ ਵਦੱਤੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪੇਸ਼ 
ਕਰਦੇ ਹਨ:

•	 ਚੈਵਕੰਗ ਅਤੇ ਸੇਵਵੰਗ ਖਾਤੇ

•	 ਡੈਵਬਟ ਕਾਰਡ

•	 24-ਘੰਟੇ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਅਤੇ ਟੈਿੀਫ਼ੋਨ ਬੈਂਵਕੰਗ

•	 ਕਰਜੇ (ਿੋਨ) ਅਤੇ ਕਰੈਵਡਟ ਕਾਰਡ

•	 ਵਨਵੇਸ਼ ਉਤਪਾਦ (ਪਰਾਡੱਕਟ) ਅਤੇ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ

•	 ਵਵੱਤੀ ਮਸ਼ਵਰਾ

ਿਾਵੇਂ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਬੈਂਕਾਂ ਨੰੂ ਬਹੁਤ ਸੁਰੱਵਖਅਤ ਸਮਵਝਆ ਜਾਂਦਾ 
ਹੈ, ਆਪਣੇ ਵਵੱਤੀ ਵਹੱਤਾਂ ਦੀ ਰਖਵਾਿੀ ਕਰਨ ਿਈ ਤੁਹਾਨੰੂ 
ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਾਣੂ ਹੋਣ ਦੀ ਜਰੂਰਤ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੰੂ ਅਤੇ 
ਆਪਣੀ ਪੂੰ ਜੀ (ਵਵੱਤਾਂ) ਨੰੂ ਥੋਖੇਬਾਜੀਆਂ, ਵਜਵੇਂ ਵਕ ਡੈਵਬਟ 
ਕਾਰਡ ਦੇ ਫ਼ਰਾਡ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਿਈ, ਨੁਕਤੇ ਅਤੇ ਜਾਣਕਾਰੀ 
ਹਾਸਿ ਕਰਨ ਿਈ consumerhandbook.ca ਵਵਖੇ ਇੰਡਸਟਰੀ 
ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਔਨਿਾਈਨ ਕਨਵਜਊਮਰ ਹੈਂਡਬੁੱਕ (Consumer 
Handbook) ਪੜ੍ਹੋ।
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ਖਾਤਾ ਖੋਿ੍ਹਣਾ

ਖਾਤਾ ਖੋਿ੍ਹਣ ਤੋਂ ਪਵਹਿਾਂ ਕਈ ਵਵੱਤੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਖੋਜ 
ਕਰਨੀ ਇੱਕ ਚੰਗਾ ਵਵਚਾਰ ਹੈ। ਬੈਂਕ ਉਤਪਾਦਾਂ (ਪਰਾਡੱਕਟਸ) 
ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਿਈ ਫ਼ੀਸਾਂ ਦੇ ਨਾਿ ਨਾਿ ਵਵਆਜ ਦੀਆਂ ਦਰਾਂ ਵੀ 
ਵੱਖ ਵੱਖ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਵਬਨਾਂ-ਫ਼ੀਸ ਬੈਂਕ ਖਾਵਤਆਂ ਬਾਰੇ 
ਪਤਾ ਕਰੋ, ਜੋ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਚਵਿਤ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਨਵੇਂ ਆਉਣ 
ਵਾਵਿਆਂ ਿਈ ਵਵਸ਼ੇਸ਼ ਸੇਵਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਪੁੱਛੋ। 

ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਰੁਜਗਾਰਦਾਤਾ ਤਨਖ਼ਾਹ ਵਸੱਧੀ ਖਾਤੇ ਵਵੱਚ ਜਮ੍ਹਾਂ 
ਕਰਵਾਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੰੂ ਚੈਵਕੰਗ ਖਾਤੇ ਦੀ ਜਰੂਰਤ ਪਵੇਗੀ। 
ਬੱਚਤ (ਸੇਵਵੰਗ) ਅਤੇ ਵਨਵੇਸ਼ (ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ) ਖਾਤੇ ਪੈਵਸਆਂ 
ਦੀ ਬੱਚਤ ਕਰਨ ਿਈ ਫ਼ਾਇੰਦੇਮੰਦ ਹੁੰ ਦੇ ਹਨ, ਵਕਉਂਵਕ ਇੰਨ੍ਹ ਾਂ 
ਵਵੱਚ ਚੈਵਕੰਗ ਖਾਤੇ ਨਾਿੋਂ ਵਵਆਜ ਦੀਆਂ ਦਰਾਂ ਵੱਧ ਹੁੰ ਦੀਆਂ 
ਹਨ। ਐਪਰ, ਤੁਹਾਨੰੂ ਵਵਸ਼ੇਸ਼ ਵਕਸਮ ਦੇ ਜਾਂ ਸੀਮਤ ਵਗਣਤੀ 
ਦੀਆਂ ਟ੍ਰਾਂਜੈਕਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦੀ ਆਵਗਆ ਹੋਵੇਗੀ। ਬਹੁਤੇ ਗਾਹਕ, 
ਜੋ ਬੱਚਤ ਖਾਤੇ, ਖੋਿ੍ਹਦੇ ਹਨ ਉਹ ਦੈਵਨਕ ਬੈਂਵਕੰਗ ਿਈ ਚੈਵਕੰਗ 
ਖਾਤਾ ਵੀ ਖੋਿ੍ਹਦੇ ਹਨ।

ਵਕਸੇ ਬੈਂਕ, ਕਰੈਵਡਟ ਯੂਨੀਅਨ ਜਾਂ ਟਰੱਸਟ ਕੰਪਨੀ ਵਵੱਚ 
ਖਾਤਾ ਖੋਿ੍ਹਣ ਿਈ ਤੁਹਾਨੰੂ ਸ਼ਨਾਖ਼ਤ ਦੇ ਦੋ ਸਬੂਤ ਵਵਖਾਉਣੇ 
ਪੈਣਗੇ, ਵਜਵੇਂ ਵਕ ਪਾਸਪੋਰਟ ਅਤੇ ਸੋਸ਼ਿ ਇਨਸ਼ੋਰੈਂਸ ਨੰਬਰ 
(SIN) ਕਾਰਡ। ਆਮਤੌਰ ‘ਤੇ ਦੋਹਾਂ ਵਵੱਚੋਂ ਇੱਕ ਉੱਪਰ ਤੁਹਾਡੀ 
ਫ਼ੋਟੋ ਿੱਗੀ ਹੋਣੀ ਿਾਜਮੀ ਹੈ। 

ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਬੈਂਕ ਖਾਤਾ ਖੋਿ੍ਹਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਨੰੂ ਇੱਕ ਬੈਂਕ ਕਾਰਡ 
(ਡੈਵਬਟ ਕਾਰਡ ਵੀ ਵਕਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ) ਵਮਿੇਗਾ। ਬਹੁਤੇ ਸਟੋਰਾਂ, 
ਰੈਸਟੋਰੈਂਟਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਵਵਖੇ ਨਕਦੀ ਦੀ ਥਾਂ ਤੁਸੀਂ 
ਇਹ ਕਾਰਡ ਵਰਤ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਸ ਕਾਰਡ ਨਾਿ ਤੁਸੀਂ ਬੈਂਕ 
ਮਸ਼ੀਨਾਂ (ਵਜੰਨ੍ਹ ਾਂ ਨੰੂ ਆਟੋਮੇਟਡ ਟੈੱਿਰ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਜਾਂ ਏ ਟੀ ਐੱਮ 
ਵਕਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ) ਵਵਖੇ ਵੀ ਟ੍ਰਾਂਜੈਕਸ਼ਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।
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ਵਵਚਾਰਨਯੋਗ ਗੱਿਾਂ

ਵਕਹੜੀਆ ਬੈਂਕਾਂ ਨਵੇਂ ਆਉਣ ਵਾਵਿਆਂ 
ਨੰੂ ਵਵਸ਼ੇਸ਼ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਦੰਦੀਆਂ ਹਨ?

ਕੀ ਮੈਨੰੂ ਬੱਚਤ (ਸੇਵਵੰਗ) ਖਾਤਾ ਅਤੇ 
ਚੈਵਕੰਗ ਖਾਤਾ ਦੋਵੇਂ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ?

ਜੇ ਮੇਰੇ ਕੋਿ ਇੱਕ ਬੈਂਕ ਦ ਡੈਵਬਟ 
ਕਾਰਡ ਹੈ ਅਤੇ ਮੈਂ ਵਕਸੇ ਦੂਜੀ ਬੈਂਕ  
ਦਾ ਏ ਟੀ ਐੱਮ (ATM) ਵਰਤਦਾ ਹਾਂ, 
ਇਸਦੇ ਸੇਵਾ ਚਾਰਜ (ਫ਼ੀਸ) ਕੀ ਹੋਣਗੇ?
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ਉਧਾਰ ਿੈਣਾ
ਉਧਾਰ

ਉਧਾਰ ਤੋਂ ਿਾਵ ਹੈ ਪੈਸੇ ਉਧਾਰ ਿੈਣਾ। ਕਰੈਵਡਟ ਕਾਰਡ ਅਤੇ 
ਬੈਂਕ ਦੇ ਿੋਨ, ਉਧਾਰ ਦੀਆਂ ਸਿ ਤੋਂ ਆਮ ਵਕਸਮਾਂ ਹਨ। ਉਧਾਰ 
ਿੈਣ ਵਾਿੇ ਆਮਤੌਰ ‘ਤੇ ਆਪਣੇ ਿੋਨ (ਕਰਜੇ) ਬਾਕਾਇਦਾ 
ਵਕਸ਼ਤਾਂ ਵਵੱਚ ਵਾਪਸ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਅਦਾਇਗੀਆਂ (ਵਕਸ਼ਤਾਂ) ਦੀ 
ਰਕਮ ਅਤੇ ਵਾਰਵਾਰਤਾ ਕਰਜਾ ਜਾਂ ਉਧਾਰ ਵਦੱਤੇ ਜਾਣ ਸਮੇਂ 
ਸਪਸ਼ਟ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। 

ਜਦੋਂ ਤਸੁੀਂ ਬੈਂਕ ਤੋਂ ਉਧਾਰ ਿੈਂਦ ੇਹੋ ਜਾਂ ਕਰੈਵਡਟ ਕਾਰਡ ਦੀ ਵਰਤੋਂ 
ਕਰਦ ੇਹੋ, ਤਸੁੀਂ ਵਵਆਜ ਅਦਾ ਕਰਦ ੇਹੋ। ਵਵਆਜ ਉਹ ਪੈਸਾ ਹੰੁਦਾ 
ਹੈ ਵਜਹੜਾ ਉਧਾਰ ਦਣੇ ਵਾਿਾ (ਆਮਤਰੌ ‘ਤ ੇਬੈਂਕ) ਉਧਾਰ ਿੈਣ 
ਵਾਿੇ ਤੋਂ ਵਸਿੂ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਵਵਆਜ ਦਰ ਉਧਾਰ ਿਈ ਗਈ ਕੁੱਿ 
ਰਕਮ ਦੀ ਉਹ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤਾ ਹੰੁਦੀ ਹ ੈਜੋ ਤਸੁੀਂ ਉਧਾਰ ਦੀ ਵਮਆਦ 
ਦਰੌਾਨ ਵਾਪਸ ਕਰਦ ੇਹ।ੋ ਕਝੁ ਕਰਵਜਆ ਂ(ਿੋਨਾਂ) ਅਤ ੇਕਰੈਵਡਟ 
ਕਾਰਡਾਂ ਦ ੇਵਵਆਜ ਦੀ ਦਰ ਬਹੁਤ ਉੱਚੀ ਹੰੁਦੀ ਹ।ੈ ਇਸ ਿਈ, 
ਜਦੋਂ ਵੀ ਤਸੁੀਂ ਵਕਸ ੇਬੈਂਕ ਤੋਂ ਬੈਂਕ ਿੋਨ (ਕਰਜੇ) ਦ ੇਤਰੌ ‘ਤ ੇਜਾਂ 
ਕਰੈਵਡਟ ਕਾਰਡ ਰਾਹੀਂ ਪਸੈ ੇਉਧਾਰ ਿੈਂਦ ੇਹੋ, ਤਹੁਾਨੰੂ ਇਹ ਪੁੱਛਣਾ 
ਚਾਹੀਦਾ ਹ ੈਵਕ ਤਹੁਾਡ ੇਵਵਆਜ ਦੀ ਦਰ ਕੀ ਹਵੋਗੇੀ। 

ਵੱਖ ਵੱਖ ਵਕਸਮ ਦੇ ਉਧਾਰਾਂ ਅਤੇ ਕਰਵਜਆਂ ਅਤੇ ਕਰੈਵਡਟ 
ਕਾਰਡ ਦੀ ਚੋਣ ਅਤੇ ਉਸ ਿਈ ਅਰਜੀ ਵਕਵੇਂ ਦੇਣੀ ਹੈ, ਦੀ 
ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਿੈਣ ਿਈ Welcome to Canada (ਕੈਨੇਡਾ 
ਵਵੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਸੁਆਗਤ ਹੈ) ਪੜ੍ਹੋ।
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ਉਧਾਰ ਿੈਣ ਤੇ ਵਾਪਸ ਕਰਨ ਦਾ ਵਪਛੋਕੜ ਕਾਇਮ ਕਰਨਾ

ਜਦੋਂ ਵੀ ਤਸੁੀਂ ਕਰਜਾ ਿੈਂਦ ੇਹੋ ਜਾਂ ਕਰੈਵਡਟ ਕਾਰਡ ਵਰਤਦ ੇਹ,ੋ 
ਵਰਪੋਰਵਟੰਗ ਏਜੰਸੀ ਇਸ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇਕੱਤਰ ਕਰਦੀ ਹੈ ਵਕ 
ਕੀ ਤਸੁੀਂ ਆਪਣੀਆ ਂਅਦਾਇਗੀਆ ਂ(ਵਕਸ਼ਤਾਂ) ਸਮੇਂ ਵਸਰ ਕਰਦ ੇਹੋ 
ਅਤ ੇਵਜਹੜਾ ਪੈਸਾ ਤਸੁੀਂ ਉਧਾਰ ਵਿਆ ਹ ੈਉਸਨੰੂ ਵਾਪਸ ਕਰਨ 
ਵਵੱਚ ਵਕੰਨਾਂ ਸਮਾਂ ਿੱਵਗਆ ਹੈ। ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤਹੁਾਡ ੇਉਧਾਰ 
ਿੈਣ ਤ ੇਵਾਪਸ ਕਰਨ ਦਾ ਵਪਛਕੋੜ ਦਾ ਵਹੱਸਾ ਬਣਦੀ ਹੈ।

ਆਟਂਰੇੀਓ ਵਵੱਚ ਉਧਾਰ ਿੈਣ ਤ ੇਵਾਪਸ ਕਰਨ ਦਾ ਵਪਛਕੋੜ 
ਵਵਕਸਤ ਕਰਨਾ ਮਹੱਤਵਪਰੁਨ ਹੈ। ਜੇ ਤਸੁੀਂ ਵਕਸ ੇਕਰੈਵਡਟ 
ਕਾਰਡ, ਿੋਨ ਜਾਂ ਮਾਰਗਜੇ ਿਈ ਅਰਜੀ ਵਦੰਦ ੇਹੋ, ਤਹੁਾਡਾ ਵਵੱਤੀ 
ਅਦਾਰਾ, ਉਧਾਰ ਿੈਣ ਤ ੇਵਾਪਸ ਕਰਨ ਦ ੇਤਹੁਾਡ ੇਵਪਛਕੋੜ ਦੀ 
ਪੜਤਾਿ ਕਰਗੇਾ, ਇਹ ਵਖੇਣ ਿਈ ਵਕ ਅਤੀਤ ਕਾਿ ਵਵੱਚ ਤਸੁੀਂ 
ਆਪਣ ੇਵਵੱਤਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵਕੰਨੀ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਧਾਰ 
ਿੈਣ ਤ ੇਵਾਪਸ ਕਰਨ ਦ ੇਤਹੁਾਡ ੇਵਪਛਕੋੜ ਦ ੇਆਧਾਰ ‘ਤ,ੇ 
ਤਹੁਾਡਾ ਵਵੱਤੀ ਅਦਾਰਾ ਫ਼ਸੈਿਾ ਕਰਗੇਾ ਵਕ ਜੋ ਉਧਾਰ ਤਸੁੀਂ ਿੈਣਾ 
ਚਾਹੰੁਦ ੇਹੋ ਉਹ ਤਹੁਾਨੰੂ ਵਦੱਤਾ ਜਾਵ ੇਜਾਂ ਨਹੀਂ।

ਬਹੁਤੇ ਿੋਕ ਉਧਾਰ ਿੈਣ ਤੇ ਵਾਪਸ ਕਰਨ ਦਾ ਵਪਛੋਕੜ 
ਕਰੈਵਡਟ ਕਾਰਡ ਨਾਿ ਬਣਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਆਪਣੇ 
ਵਵੱਤੀ ਅਦਾਰੇ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਨਾਿ ਨਵੇਂ ਆਉਣ ਵਾਵਿਆਂ ਿਈ 
ਕਰੈਵਡਟ ਕਾਰਡ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਬਾਰੇ ਗੱਿ ਕਰੋ। ਇਕਰਾਰਨਾਮੇਂ 
ਉੱਤੇ ਦਸਤਖ਼ਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਵਹਿਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਬੰਧਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਰਤਾਂ 
ਦੀ ਨਜਰਸਾਨੀ ਕਰੋ।

Financial Consumer Agency of Canada ਦੀ 
ਵੈ੍ਬਸਾਈਟ fcac-acfc.gc.ca ਵਵਖੇ ਉਧਾਰ (ਕਰੈਵਡਟ) ਬਾਰੇ 
ਕੁਝ ਿਾਿਦਾਇਕ ਨੁਕਤੇ ਅਤੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵਮਿਦੀ ਹੈ।

ਵਵਚਾਰਨਯੋਗ ਗੱਿਾਂ

ਮੇਰੇ ਕਰੈਵਡਟ ਕਾਰਡ ਦੇ ਵਵਆਜ ਦੀ 
ਦਰ ਕੀ ਹੈ?

ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਵਰਤਮਾਨ ਕਰੈਵਡਟ ਰੇਵਟੰਗ 
ਬਾਰੇ ਵਕਵੇਂ ਪਤਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹਾਂ?

ਉਧਾਰ ਿੈਣ ਤੇ ਵਾਪਸ ਕਰਨ ਦਾ 
ਵਪਛੋਕੜ ਕਾਇਮ ਕਰਨ ਿਈ ਮੈਂ ਕੀ 
ਕਰ ਸਕਦਾ ਹਾਂ?
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ਟੈਕਸ
ਕੇਨੇਡਾ ਵਵੱਚ ਟੈਕਸ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਤੰਨ ਪੱਧਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਿਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ: ਫ਼ੈਡਰਿ, ਪ੍ਰਾਂਵਤਕ ਅਤੇ 
ਵਮਊਂਵਸਪਿ। ਟੈਕਸ ਸਰਕਾਰ ਵੱਿੋਂ ਫੰ਼ਡ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਨੰੂ ਚਿਾਉਣ ਵਵੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦੇ 
ਹਨ ਵਜਵੇਂ ਵਕ ਵਸੱਵਖਆ, ਵਸਹਤ ਸੰਿਾਿ, ਆਵਾਜਾਈ ਦਾ ਢਾਂਚਾ ਅਤੇ ਹੁਨਰਾਂ ਦੀ ਵਸਖਿਾਈ।

ਟੈਕਸ ਦੀਆਂ ਵਕਸਮਾਂ

ਉਗਰਾਹੇ ਜਾਂਦ ੇਟਕੈਸਾਂ ਦੀਆ ਂਸਿ ਤੋਂ ਆਮ ਵਕਸਮਾਂ ਇਨਕਮ 
ਟਕੈਸ, ਵਵਕਰੀ ਕਰ, ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਟਕੈਸ ਅਤ ੇਵਪਾਰਕ ਟਕੈਸ ਹਨ।

ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉ ਵਕ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੀਆਂ ਰਸੀਦਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ 
ਦਸਤਾਵੇਜ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਹੋ ਜੋ ਤੁਹਾਨੰੂ ਟੈਕਸ-ਸੰਬੰਧਤ ਮੰਤਵਾਂ  
ਿਈ ਸਾਰੇ ਸਾਿ ਦੌਰਾਨ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨ ਦੀ ਿੋੜ ਹੋਵੇਗੀ।

ਵੱਖ ਵੱਖ ਵਕਸਮ ਦੇ ਟੈਕਸਾਂ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਿਈ Ministry of 
Finance ਦੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ www.fin.gov.on.ca ਜਾਂ 
findlink.at/finance ‘ਤੇ ਜਾਓ।

ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ

ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਹਰ ਸਾਿ 30 ਅਪਰੈਿ ਤੱਕ ਆਪਣੀਆਂ ਇਨਕਮ 
ਟੈਕਸ ਵਰਟਰਨਾਂ ਿਰਦੇ ਹਨ। ਤੁਹਾਡੇ ਿਈ ਸਾਰੇ ਸਰੋਤਾਂ ਤੋਂ 
ਆਪਣੀ ਆਮਦਨ ਦੱਸਣੀ ਿਾਜਮੀ ਹੈ, ਿਾਵੇਂ ਇਹ ਵਵਦੇਸ਼ੀ 
ਸਰੋਤਾਂ ਤੋਂ ਹੋਈ ਹੋਵੇ। 

ਆਪਣੀ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਵਰਟਰਨ ਮੁਕੰਮਿ ਕਰਨ ਿਈ ਤੁਸੀਂ 
ਕਵਮਊਵਨਟੀ ਵਿੰਟੀਅਰ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਰਾਹੀਂ 
ਮਦਦ ਮੁਫ਼ਤ ਿੈ ਸਕਦੇ ਹੋ। Canada Revenue Agency 
(CRA) ਦੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ cra-arc.gc.ca ਜਾਂ 
findlink.at/incometax ‘ਤੇ ਜਾਓ।

ਹਾਰਮਨਾਈਜਡ ਸੇਿਜ ਟੈਕਸ ਕਰੈਵਡਟ

ਸਾਰੇ ਆਂਟੇਰੀਓ ਵਾਸੀ ਖਪਤ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤੀਆਂ ਚੀਜਾਂ ਉੱਪਰ 
ਹਾਰਮਨਾਈਜਡ ਸੇਿਜ ਟੈਕਸ (HST) ਅਦਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। 
ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਰੈਵਵਨਊ ਏਜੰਸੀ (CRA) ਘੱਟ ਆਮਦਨ ਵਾਿੇ 
ਿੋਕਾਂ ਨੰੂ ਸਾਰੇ ਦਾ ਸਾਰਾ ਟੈਕਸ ਜਾਂ ਇਸਦਾ ਕੁਝ ਵਹੱਸਾ ਟੈਕਸ 
ਕਰੈਵਡਟ ਰਾਹੀਂ ਵਾਪਸ ਕਰ ਵਦੰਦੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਟੈਕਸ 
ਵਰਟਰਨ ਦੇ ਪਵਹਿੇ ਪੰਨੇ ‘ਤੇ ਐੱਚ ਐੱਸ ਟੀ ਕਰੈਵਡਟ 
ਐਪਿੀਕੇਸ਼ਨ (HST Credit Application) ਮੁਕੰਮਿ ਕਰ  
ਕੇ ਇਸ ਕਰੈਵਡਟ ਿਈ ਅਰਜੀ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜੇ ਸੀ ਆਰ ਏ 
(CRA) ਵਨਰਧਾਰਤ ਕਰਦੀ ਹੈ ਵਕ ਤੁਸੀਂ ਇਸਦੇ ਯੋਗ ਹੋ, 
ਤੁਹਾਨੰੂ ਚੈੱਕ ਵਮਿ ਜਾਵੇਗਾ।

ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਿਈ cra-arc.gc.ca ਜਾਂ findlink.at/gst-hst  
‘ਤੇ ਜਾਓ।

ਕੈਨੇਡਾ ਚਾਇਿਡ ਟੈਕਸ ਬੈਵਨਵਫ਼ਟ

ਜ ੇਤਹੁਾਡ ੇਬੱਚ ੇ18 ਸਾਿ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦ ੇਹਣੋ, ਤਸੁੀਂ ਕਨੇੈਡਾ 
ਚਾਇਿਡ ਟਕੈਸ ਬਵੈਨਵਫ਼ਟ ਹਾਸਿ ਕਰਨ ਦ ੇਯਗੋ ਹੋ ਸਕਦ ੇਹ।ੋ 
ਜੇ ਯਗੋ ਹੋਵੋਂ, ਤਹੁਾਨੰੂ ਆਪਣ ੇਬੱਵਚਆ ਂਦ ੇਪਾਿਣ ਪੋਸ਼ਣ ਦ ੇਖ਼ਰਚੇ 
ਵਵੱਚ ਮਦਦ ਕਰਨ ਿਈ ਕਨੇੈਡਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਿੋਂ ਮਾਸਕ 
ਅਦਾਇਗੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵਗੇੀ। ਅਦਾਇਗੀ ਦੀ ਰਕਮ ਤਹੁਾਡੀ 
ਆਮਦਨ ਅਤ ੇਤਹੁਾਡ ੇਉੱਪਰ ਵਨਰਿਰ ਬੱਵਚਆ ਂਦੀ ਵਗਣਤੀ 
ਅਨੁਸਾਰ ਵਨਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

ਕੀ ਤਸੁੀਂ ਅਰਜੀ ਦਣੇ ਦ ੇਯਗੋ ਹ,ੋ ਇਹ ਪਤਾ ਕਰਨ ਿਈ  
Canada Revenue Agency ਦੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ cra-arc.gc.ca  
ਜਾਂ findlink.at/cra-bnfts ‘ਤ ੇਜਾਓ।

ਵਵਚਾਰਨਯੋਗ ਗੱਿਾਂ

ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਟੈਕਸ ਸੰਬੰਧੀ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ 
ਵਕੱਥੋਂ ਪੁੱਛ ਸਕਦਾ ਹਾਂ?

ਆਪਣੀ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਵਰਟਰਨ 
ਮੁਕੰਮਿ ਕਰਨ ਿਈ ਮੈਂ ਮਦਦ ਵਕੱਥੋਂ  
ਿੈ ਸਕਦਾ ਹਾਂ?

ਕੀ ਮੈਂ ਕੈਨੇਡਾ ਚਾਇਿਡ ਟੈਕਸ 
ਬੈਵਨਵਫ਼ਟ ਿੈਣ ਦਾ ਹੱਕਦਾਰ ਹਾਂ?
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ਪੈਸਾ ਅਤੇ ਵਨੱਜੀ ਵਵੱਤ 5 3

ਿਾਿ ਅਤੇ ਸੋਸ਼ਿ ਐਵਸਸਟੈਂਸ  
ਆਂਟੇਰੀਓ ਵਵੱਚ, ਵਵੱਤੀ ਤੰਗੀ ਹੰਢਾ ਰਹੇ ਿੋਕਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਿਈ ਪ੍ਰਾਂਵਤਕ ਅਤੇ ਫ਼ੈਡਰਿ 
ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਉਪਿਬਧ ਹਨ।

ਇੰਪਿਾਇਮੈਂਟ ਇਨਸ਼ੋਰੈਂਸ (EI)

ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਸ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਦੀਆਂ ਹਾਿਤਾਂ –ਉਦਾਹਰਨ ਵਜੋਂ, ਕੰਮ 
ਦੀ ਘਾਟ, ਜਾਂ ਮੌਸਮੀ ਜਾਂ ਸਮੂਵਹਕ ਿੇਅਆਫ਼ ਕਾਰਨ ਜੇ 
ਤੁਹਾਡੀ ਨੌਕਰੀ ਖੁੱਸ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਈ ਆਈ (EI) ਿਾਿ ਿੈਣ 
ਦੇ ਯੋਗ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਯੋਗ ਹੋਣ ਿਈ, ਇਹ ਿਾਜਮੀ ਹੈ ਵਕ 
ਕੈਨੇਡਾ ਵਵੱਚ ਬੀਤ ੇ52 ਹਫ਼ਵਤਆਂ ਵਵੱਚ ਤੁਸੀਂ ਿੋੜੀਂਦੇ 
ਬੀਮਾਯੋਗ ਘੰਵਟਆਂ ਿਈ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ।

ਈ ਆਈ (EI) ਿਾਿਾਂ ਿਈ ਅਰਜੀ ਦੇਣ ਬਾਰੇ ਵਧੇਰੇ  
ਜਾਣਕਾਰੀ ਹਾਸਿ ਕਰਨ ਿਈ ਆਪਣੇ ਸੈਟਿਮੈਂਟ ਕੌਂਸਿਰ 
ਨਾਿ ਗੱਿ ਕਰੋ ਜਾਂ ਸਰਵਵਸ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ 
servicecanada.gc.ca ਜਾਂ findlink.at/ei-app ‘ਤੇ ਜਾਓ।

ਕੈਨੇਡਾ ਪੈਨਸ਼ਨ ਪਿੈਨ (CPP)

ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਂਟੇਰੀਓ ਵਵੱਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੁੰ ਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੀ 
ਤਰਫ਼ੋਂ ਸੀ ਪੀ ਪੀ (CPP) ਵਵੱਚ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਣ ਿਈ ਤੁਹਾਡਾ 
ਰੁਜਗਾਰਦਾਤਾ ਤੁਹਾਡੀ ਤਨਖ਼ਾਹ ਦੇ ਚੈੱਕ ਵਵੱਚੋਂ ਆਪਣੇ ਆਪ 
ਕਟੌਤੀ ਕਰ ਿੈਂਦਾ ਹੈ। 

ਤੁਸੀਂ ਸੀ ਪੀ ਪੀ (CPP) ਦੀ ਵਰਟਾਇਰਮੈਂਟ ਪੈਨਸ਼ਨ ਿੈਣ ਦੇ 
ਯੋਗ ਹੁੰ ਦੇ ਹੋ ਜੇ:

•	 ਤੁਸੀਂ ਕੈਨੇਡਾ ਵਵੱਚ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਸੀ ਪੀ ਪੀ 
(CPP) ਵਵੱਚ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਯੋਗਦਾਨ 
(ਅਦਾਇਗੀ) ਪਾਇਆ ਹੋਵੇ।

•	 ਤੁਸੀਂ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 65 ਸਾਿ ਉਮਰ ਦੇ ਹੋਵੋਂ, ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ 60 
ਅਤੇ 64 ਸਾਿ ਦੇ ਵਵਚਕਾਰ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਹੋਵੋਂ ਅਤੇ ਕਨੰੂਨ 
ਅਧੀਨ ਵਨਰਧਾਰਤ ਕਮਾਈ ਅਤੇ ਯੋਗਦਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ 
ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਦੇ ਹੋਵੋਂ।

ਸੀ ਪੀ ਪੀ (CPP) ਸੰਬੰਧੀ ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਿੈਣ ਿਈ 
Service Canada ਦੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ servicecanada.gc.ca  
ਜਾਂ findlink.at/cpp ‘ਤੇ ਜਾਓ।

ਬੁਢਾਪਾ ਪੈਨਸ਼ਨ (OAS)

ਓ ਏ ਐੱਸ (OAS) ਇੱਕ ਮਾਸਕ ਿਾਿ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ ਜ ੋ65 ਸਾਿ ਜਾਂ 
ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਉਮਰ ਦੇ ਵਵਅਕਤੀਆਂ ਨੰੂ ਅਦਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। 
ਇਸ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋਣ ਿਈ, ਤੁਸੀਂ 18 ਸਾਿ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਹੋਣ 
ਬਆਦ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 10 ਸਾਿ ਕੈਨੇਡਾ ਵਵੱਚ ਿਾਜਮੀ ਰਹੇ ਹੋਵੋਂ।

ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਿਈ Service Canada ਦੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ 
servicecanada.gc.ca ਜਾਂ findlink.at/oldagesecu ‘ਤੇ ਜਾਓ।

ਸੋਸ਼ਿ ਅਵਸਸਟੈਂਸ

Ontario Works ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ ਜੋ ਆਰਜੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ 
ਵਵੱਤੀ ਸੰਕਟ ਗ੍ਰਸਤ ਆਂਟੇਰੀਓ ਵਾਸੀਆਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਹੈ। 
ਇਹ ਦੋ ਸੇਵਾਵਾਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਦਾ ਹੈ: ਵਵੱਤੀ ਮਦਦ ਅਤੇ 
ਨੌਕਰੀ ਿੱਿਣ ਵਵੱਚ ਮਦਦ।

ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਯੋਗ ਹੋਵੋਂ, Ontario Works ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਮੁੱਢਿੀਆਂ 
ਿੋੜਾਂ ਵਜਵੇਂ ਵਕ ਿੋਜਨ ਅਤੇ ਵਰਹਾਇਸ਼ ਦੇ ਖ਼ਰਚੇ ਪੂਰੇ ਕਰਨ 
ਵਵੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬਾਰੇ ਅਤੇ 
ਇਸ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋਣ ਿਈ ਸ਼ਰਤਾਂ ਬਾਰੇ ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਿੈਣ 
ਿਈ ਮਵਨਸਟਰੀ ਆਫ਼ ਕਵਮਊਵਨਟੀ ਐਡਂ ਸੋਸ਼ਿ ਸਰਵਵਸਜ 
ਦੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ mcss.gov.on.ca ਜਾਂ findlink.at/socialassi 
‘ਤੇ ਜਾਓ।

ਆਂਟੇਰੀਓ ਵਡਸਏਵਬਵਿਟੀ ਸੁਪੋਰਟ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ (ODSP)

ਓ ਡੀ ਐੱਸ ਪੀ (ODSP) ਅਪੰਗਤਾ ਵਾਿੇ ਅਵਜਹੇ ਵਵਅਕਤੀਆਂ 
ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਵਵੱਤੀ ਸੰਕਟ ਵਵੱਚ ਹੁੰ ਦੇ ਹਨ। ਇਹ 
ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਯੋਗ ਵਬਨੈਕਾਰਾਂ ਦੀ ਨੌਕਰੀ ਿੱਿਣ ਵਵੱਚ ਮਦਦ 
ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਿੋਜਨ ਅਤੇ ਵਰਹਾਇਸ਼ ਦੇ ਖ਼ਰਚੇ ਪੂਰੇ ਕਰਨ 
ਵਵੱਚ ਵਵੱਤੀ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਓ ਡੀ ਐੱਸ ਪੀ (ODSP) ਬਾਰੇ ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਿੈਣ ਿਈ 
Ministry of Community and Social Services ਦੀ 
ਵੈੱਬਸਾਈਟ mcss.gov.on.ca ਜਾਂ findlink.at/ont-dsp  
‘ਤੇ ਜਾਓ।
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ਵਸੇਬਾ ਯੋਜਨਾ

ਬੈਂਵਕੰਗ, ਉਧਾਰ ਿੈਣਾ ਅਤੇ ਟੈਕਸ

 � ਬੈਂਵਕੰਗ ਦੀਆਂ ਵੱਖ ਵੱਖ ਚੋਣਾਂ ਬਾਰੇ ਖੋਜ ਕਰੋ ਅਤੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤਾ ਖੋਿ੍ਹੋ ।

 � ਨਵੇਂ ਆਉਣ ਵਾਵਿਆਂ ਿਈ ਬੈਂਵਕੰਗ ਸੇਵਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਆਪਣੀ ਬੈਂਕ ਦੇ ਨੁਮਇੰਦੇ 
ਨਾਿ ਗੱਿ ਕਰੋ।

 � ਕਰੈਵਡਟ ਕਾਰਡ ਿਈ ਅਰਜੀ ਵਦਉ।

 � ਕੈਨੇਡਾ ਚਾਇਿਡ ਟੈਕਸ ਬੈਵਨਵਫ਼ਟ ਿਈ ਅਰਜੀ ਵਦਉ (ਜੇ ਯੋਗ ਹੋਵੋਂ)। 

1. ਕਾਰਜ                                                                                                                                              ਇਸ ਤਰੀਕ ਤੱਕ ਮੁਕੰਮਿ ਕਰਨਾ ਹ ੈ/ /

ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਸਰੋਤ

2. ਕਾਰਜ                                                                                                                                               ਇਸ ਤਰੀਕ ਤੱਕ ਮੁਕੰਮਿ ਕਰਨਾ ਹ ੈ / /

ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਸਰੋਤ

3. ਕਾਰਜ                                                                                                                                               ਇਸ ਤਰੀਕ ਤੱਕ ਮੁਕੰਮਿ ਕਰਨਾ ਹ ੈ / /

ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਸਰੋਤ
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ਿੋਕ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਨ
ਇਹ ਿਾਗ ਆਂਟੇਰੀਓ ਦੇ ਬਹੁਿਾਂਤੀ ਸਮਾਜ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਦਰਾਂ-
ਕੀਮਤਾਂ ਨੰੂ ਸਮਝਣ ਵਵੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਿਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਹੱਈਆ 
ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹ ਾਂ ਵਵੱਚ ਵਿੰਗੀ ਬਰਾਬਰੀ, ਹਰ ਇੱਕ ਦਾ ਬਰਾਬਰ ਸਵਤਕਾਰ 
ਅਤੇ ਕਦਰ ਕਰਨੀ, ਪਵਰਵਾਰਕ ਮੁਸ਼ਕਿਾਂ ਅਵਹੰਸਕ ਢੰਗਾਂ ਨਾਿ ਹੱਿ 
ਕਰਨੀਆਂ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਦੀ ਸੰਿਾਿ ਕਰਨੀ, ਸ਼ਾਮਿ ਹਨ।

56 
ਸ਼ਮੂਿੀਅਤ

57 
ਅਪੰਗਤਾ ਵਾਿੇ 

ਵਵਅਕਤੀ

58 
ਪਵਰਵਾਰਕ 

ਵਰਸ਼ਤੇ

59 
ਵਾਤਾਵਰਨ 
ਦੀ ਸੰਿਾਿ 

60 
ਵਸੇਬਾ ਯੋਜਨਾ
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ਵਵਚਾਰਨਯੋਗ ਗੱਿਾਂ

ਸੱਵਿਆਚਾਰਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਮੇਰੇ ਕੁਝ ਕੁ 
ਵਦ੍ਰੜ ਵਵਹਾਰ ਅਤੇ ਵਵਸ਼ਵਾਸ 
ਵਕਹੜੇ-ਵਕਹੜੇ ਹਨ? 

ਵੱਖਰੇ ਵਦ੍ਰਸ਼ਟੀਕੋਣ ਵਾਿੇ ਿੋਕਾਂ ਪ੍ਰਤੀ 
ਮੇਰੇ ਵਵੱਚ ਵਕੰਨੀ ਕੁ ਸਵਹਣਸ਼ੀਿਤਾ ਹੈ? 

ਮੈਂ ਦੂਜੇ ਸੱਵਿਆਚਾਰਾਂ ਬਾਰੇ ਕੀ  
ਜਾਣਦਾ ਹਾਂ? 

ਮੈਂ ਦੂਜੇ ਸੱਵਿਆਚਰਾਂ ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਵਕਵੇਂ 
ਵਸੱਖ ਸਕਦਾ ਹਾਂ? 

ਮੇਰੇ ਸੱਵਿਆਚਾਰ ਬਾਰੇ ਆਮ ਕਰਕੇ 
ਿੋਕ ਕੀ ਸੋਚਦੇ ਹਨ?

O R I E N TAT I O N  TO  O N TA R I O  ਵਰਕਬੁੱਕ5 6

ਸ਼ਮੂਿੀਅਤ
ਆਂਟੇਰੀਓ ਇੱਕ ਬਹੁਿਾਂਤੀ ਸਮਾਜ ਹੈ ਵਜਸ ਵਵੱਚ ਿੋਕ ਇੱਕ-ਦੂਜੇ ਨਾਿ ਸਵਹਯੋਗ ਕਰਨ, 
ਇੱਕ-ਦੂਜੇ ਤੋਂ ਵਸੱਖਣ ਅਤੇ ਖੁੱਿ੍ਹਵਦਿੀ ਵਾਿਾ ਸੱਵਿਆਚਾਰ ਵਸਰਜਣ ਿਈ ਯਤਨ ਕਰਦੇ ਹਨ। 
ਤੁਹਾਨੰੂ ਆਪਣੇ ਨਾਿੋਂ ਵੱਖਰੇ ਿੋਕਾਂ ਨੰੂ ਜਾਣਨ ਦੇ ਬਹੁਤ ਮੌਕੇ ਵਮਿਣਗੇ। ਆਂਟੇਰੀਓ ਦਾ ਵਨਸ਼ਾਨਾ 
ਪਹੁੰ ਚਯੋਗ ਅਤੇ ਸਿ ਨੰੂ ਸ਼ਾਮਿ ਕਰਨ ਵਾਿਾ ਬਣਨ ਦਾ ਹੈ – ਵਜੱਥੇ ਹਰ ਕੋਈ ਘਰ ਵਾਂਗ 
ਅਪਣੱਤ ਮਵਹਸੂਸ ਕਰੇ।

ਵਵਵਿੰਨਤਾ ਅਤੇ ਸ਼ਮੂਿੀਅਤ

ਆਂਟੇਰੀਓ ਦੀ ਵਸੋਂ ਵਵੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਖ ਵੱਖ ਸੱਵਿਆਚਾਰਾਂ ਅਤੇ 
ਧਾਰਵਮਕ ਵਪਛੋਕੜਾਂ ਵਾਿੇ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਵੱਖ ਵੱਖ 
ਯੋਗਤਾਵਾਂ ਵਾਿੇ, ਵੱਖ ਵੱਖ ਵਿੰਗਕ ਰੁਚੀਆਂ ਰੱਖਣ ਵਾਿੇ ਅਤੇ 
ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵਖਰੇਵਵਆਂ ਵਾਿੇ ਿੋਕ ਸ਼ਾਮਿ ਹਨ। ਿੋਕਾਂ ਦੇ 
ਇਸ ਅਦਿੁਤ ਵਮਸ਼ਰਣ ਦਾ ਿਾਿ ਿੈਣ ਿਈ ਸਾਨੰੂ ਇਸ ਵਵੱਚ 

ਸ਼ਾਮਿ ਹੋਣ ਦੀ ਿੋੜ ਹੈ। ਸ਼ਾਮਿ ਹੋਣ ਤੋਂ ਿਾਵ ਹੈ ਵਕ ਸਾਰੇ 
ਵਪਛੋਕੜਾਂ ਵਾਿੇ ਿੋਕਾਂ ਨਾਿ ਸਰਗਰਮ ਮੇਿ-ਵਮਿਾਪ। ਇਸ ਦਾ 
ਿਾਵ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਵੀ ਹੈ ਵਕ ਆਂਟੇਰੀਓ ਵਵੱਚ ਹਰੇਕ 
ਵਵਅਕਤੀ ਨੰੂ ਜੀਵਨ ਦੇ ਹਰ ਪਵਹਿੂ ਵਵੱਚ ਸ਼ਮੂਿੀਅਤ ਕਰਨ 
ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਵਮਿਣ। 

Ministry of  Government Services ਦੀ ਅਵਜਹੀ ਯੋਜਨਾ  
ਹੈ ਵਜਸ ਦਾ ਮੰਤਵ ਆਂਟੇਰੀਓ ਪਬਵਿਕ ਸਰਵਵਸ (OPS) ਨੰੂ 
ਵਧੇਰੇ ਸ਼ਮੂਿੀਅਤ ਵਾਿਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਸਥਾਨ ਬਣਾਉਣਾ  
ਹੈ। ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਿਈ mgs.gov.on.ca ਜਾਂ 
findlink.at/omgs ‘ਤੇ ਜਾਓ। 

ਿੋਕਾਂ ਨਾਿ ਅਵਨਆਪੂਰਨ ਵਵਵਹਾਰ ਨੰੂ ਗੈਰਕਨੰੂਨੀ ਬਣਾ ਕੇ 
Ontario Human Rights Code ਸ਼ਮੂਿੀਅਤ ਦੀ ਨੀਂਹ 
ਸਥਾਪਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਿਈ Ontario 
Human Rights Commission ਦੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ 
www.ohrc.on.ca ‘ਤੇ ਜਾਓ।

ਮਰਦਾਂ ਅਤੇ ਔਰਤਾਂ ਵਵੱਚ ਬਰਾਬਰੀ

ਕੈਨੇਡਾ ਵਵੱਚ, ਮਰਦਾਂ ਅਤੇ ਔਰਤਾਂ ਵਵੱਚ ਬਰਾਬਰੀ ਇੱਕ ਮੂਿ 
ਮਾਨਤਾ ਹੈ। ਅਵਜਹੇ ਸੱਵਿਆਚਾਰਕ ਰੀਤੀ-ਵਰਵਾਜ ਬਰਦਾਸ਼ਤ 
ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ, ਵਜਹੜੇ ਔਰਤਾਂ ਜਾਂ ਿੜਕੀਆਂ ਨੰੂ ਨੀਵਾਂ 
ਵਵਖਾਉਂਦੇ ਜਾਂ ਠੇਸ ਪਹੁਚਾਉਂਦੇ ਹਨ।

ਐੱਿ ਜੀ ਬੀ ਟੀ ਵਕਊ ਿਾਈਚਾਰਾ  
(THE LGBTQ COMMUNITY)

Lesbian, Gay, Bi-sexual, Transgendered, Queer ਦਾ 
ਛੋਟਾ ਰੂਪ ਐੱਿ ਜੀ ਬੀ ਟੀ ਵਕਊ (LGBTQ) ਹੈ। ਐੱਿ ਜੀ ਬੀ 
ਟੀ ਵਕਊ (LGBTQ) ਿੋਕ ਆਂਟੇਰੀਓ ਦੇ ਸਮਾਜ ਵਵੱਚ ਮਾਣਯੋਗ 
ਿਾਗੀਦਾਰ ਹਨ। ਵਿੰਗਕ ਰੁਚੀਆਂ ਕਾਰਨ ਿੋਕਾਂ ਨਾਿ ਵਵਤਕਰਾ 
ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹ ਾਂ ਨੰੂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨਾ Ontario Human 
Rights Code ਅਧੀਨ ਗੈਰਕਨੰੂਨੀ ਹੈ।

LGBTQ ਿੋਕਾਂ ਿਈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਨ ਿਈ 
settlement.org ਜਾਂ findlink.at/lgbtqservi ਵੇਖੋ। ਤੁਸੀਂ 211 ‘ਤੇ 
ਫ਼ੋਨ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਾਂ serviceontario.ca ‘ਤੇ ਜਾਓ।
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ਮੇਰਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਸਥਾਨ ਵਕੰਨਾਂ ਕੁ 
ਪਹੁੰ ਚਯੋਗ ਹੈ?

ਮੇਰੇ ਆਿੇ ਦੁਆਿੇ ਦੇ ਿੋਕਾਂ ਨੰੂ 
ਵਕਹੜੀਆਂ ਅਵਦੱਖ ਅਪੰਗਤਾਵਾਂ ਹੋ 
ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ?

ਿੋਕ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਨ 57

ਅਪੰਗਤਾਵਾਂ ਵਾਿੇ ਿੋਕ
ਆਂਟੇਰੀਓ ਵਵੱਚ ਸੱਤ ਵਵੱਚੋਂ ਇੱਕ ਵਵਅਕਤੀ ਨੰੂ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਅਪੰਗਤਾ ਹੈ – ਿਗਿਗ 1.85 
ਵਮਿੀਅਨ ਅਵਜਹੇ ਆਂਟੇਰੀਓ ਵਾਸੀ ਹਨ।7 ਵਜਵੇਂ ਵਜਵੇਂ ਅਬਾਦੀ ਦੀ ਉਮਰ ਵੱਧਦੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, 
ਇਹ ਵਗਣਤੀ ਵਧੇਗੀ। ਆਂਟੇਰੀਓ ਦਾ ਟੀਚਾ ਅਵਜਹਾ ਸਥਾਨ ਬਣਨ ਦਾ ਹੈ ਵਜੱਥੇ ਹਰ ਵਵਅਕਤੀ 
ਿਾਈਚਾਰੇ ਵਵੱਚ ਸ਼ਮੂਿੀਅਤ ਕਰ ਸਕੇ। ਆਂਟੇਰੀਓ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ, ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਿਾਈਚਾਰੇ 
ਅਪੰਗਤਾਵਾਂ ਵਾਿੇ ਿੋਕਾਂ ਿਈ ਵਧੇਰੇ ਪਹੁੰ ਚਯੋਗ ਅਤੇ ਸ਼ਮੂਿੀਅਤ ਵਾਿੇ ਬਣਨ ਵੱਿ ਕੰਮ ਕਰ 
ਰਹੇ ਹਨ।

ਅਪੰਗਤਾ

ਅਪੰਗਤਾ ਬਹੁਤ ਵਕਸਮਾਂ ਅਤੇ ਦਰਵਜਆਂ ਦੀਆਂ ਹਾਿਤਾਂ 
ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਕਈ ਅਪੰਗਤਾਵਾਂ ਦੂਜੇ ਿੋਕਾਂ ਨੰੂ ਵਦੱਸਦੀਆਂ 
ਹਨ ਅਤੇ ਕਈ ਨਹੀਂ। ਕੋਈ ਵਵਅਕਤੀ ਜਨਮ ਤੋਂ ਹੀ ਅਪੰਗ ਹੋ 
ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਵਕਸੇ ਹਾਦਸੇ ਜਾਂ ਵਬਮਾਰੀ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਅਪੰਗ 
ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਿੋਕਾਂ ਨੰੂ ਸਰੀਰਕ, ਮਾਨਵਸਕ ਜਾ ਬੌਵਧਕ 
ਅਪੰਗਤਾਵਾਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ; ਸੁਣਨ ਜਾ ਨਜਰ ਦੀਆਂ 
ਅਪੰਗਤਾਵਾਂ; ਵਮਰਗੀ; ਮਾਨਵਸਕ ਵਸਹਤ ਦੀਆਂ ਅਪੰਗਤਾਵਾਂ 
ਅਤੇ ਨਸ਼ੇ ਆਵਦ ਦੀ ਵਾਦੀ; ਵਾਤਾਵਰਨਕ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਿਤਾਵਾਂ 
ਅਤੇ ਹੋਰ ਹਾਿਤਾਂ।

Ontario Human Rights Commission ਦੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ 
www.ohrc.on.ca ਜਾਂ  findlink.at/ohr-lrd ਉੱਪਰ ਕਵਵਤਾਵਾਂ, 
ਿੇਖਾਂ ਅਤੇ ਵਵਡੀਓ ਰਾਹੀਂ ਅਪੰਗਤਾਵਾਂ ਵਾਿੇ ਿੋਕਾਂ ਦੇ ਵਨੱਜੀ 
ਅਨੁਿਵਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣੋ।

ਆਂਟੇਰੀਓ ਵਹਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਕੋਡ ਅਧੀਨ ਅਪੰਗਤਾਵਾਂ ਵਾਿੇ 
ਿੋਕਾਂ ਦੇ ਅਵਧਕਾਰਾਂ  ਬਾਰੇ ਜਾਣਨ ਿਈ www.ohrc.on.ca ਜਾਂ  
findlink.at/accssibact ‘ਤੇ ਜਾਓ।

ਪਹੁੰ ਚਯੋਗਤਾ ਦੇ ਵਮਆਰ

ਆਂਟੇਰੀਓ ਦ ੇ2005 ਦਾ ਕਨੰੂਨ ਅਕਸੈੱਸਏਵਬਵਿਟੀ ਫ਼ਾਰ 
ਆਂਟੇਰੀਅਨਜ ਵਵਦ ਵਡਸਏਵਬਵਿਟੀਜ  (AODA) 
ਪਹੁੰ ਚਯੋਗਤਾ ਵਮਆਰ ਹੋਂਦ ਵਵੱਚ ਵਿਆਉਣ ਿਈ ਵਕਹਾ ਹੈ। 
ਇਹ ਵਮਆਰ ਵਰਨਣ ਕਰਦੇ ਹਨ ਵਕ ਸਾਰੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਅਤੇ 
ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਿਈ ਵਕਹੜੇ ਅਵਜਹੇ ਿਾਜਮੀ 
ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਵਕ ਅਪੰਗਤਾਵਾਂ ਵਾਿੇ ਵਵਅਕਤੀ ਆਂਟੇਰੀਓ ਦੇ 
ਸਮਾਜ ਵਵੱਚ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾ ਸ਼ਮੂਿੀਅਤ ਕਰ ਸਕਣ। 2025 ਤੱਕ 
ਇੱਕ ਪਹੁੰ ਚਯੋਗ ਆਂਟੇਰੀਓ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਟੀਚਾ ਹੈ।

ਪਹੁੰ ਚਯੋਗਤਾ ਦੇ ਪੰਜ ਵਮਆਰ ਹਨ:

1. ਗਾਹਕਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ(ਕਸਟਮਰ ਸਰਵਵਸ) – ਵਸਤਾਂ ਅਤੇ 
ਸੇਵਾਵਾਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਨ ਵਾਿੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਿਈ 
ਅਵਜਹੀ ਵਿਖਤੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਉਣੀ ਿਾਜਮੀ ਹੈ ਜੋ ਇਹ 
ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੋਵੇ ਵਕ ਉਹ ਅਪੰਗਤਾਵਾਂ ਵਾਿੇ ਵਵਅਕਤੀਆਂ 
ਨੰੂ ਗਾਹਕ ਸੇਵਾ ਵਕਵੇਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਨਗੇ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ 
ਵਵੱਚ ਅਵਜਹੀਆਂ ਗੱਿਾਂ ਸ਼ਾਮਿ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਵਜਵੇਂ 
ਵਕ ਸੇਵਾਦਾਰ ਜਾਨਵਰ ਅਤੇ ਵ੍ਹੀਿਚੇਅਰ ਦੀ ਇਜਾਜਤ 
ਦੇਣੀ, ਸਮਰਥਕ ਵਵਅਕਤੀਆਂ ਦਾ ਸੁਆਗਤ ਕਰਨਾ ਅਤੇ 
ਅਸਰਦਾਇਕ ਢੰਗ ਨਾਿ ਸੰਪਰਕ ਕਰਨਾ।

2. ਰੁਜਗਾਰ – ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਿਈ ਿਾਜਮੀ ਹੈ ਵਕ ਉਹ 
ਪਹੁੰ ਚਯੋਗਤਾ ਨੰੂ ਅਪੰਗਤਾਵਾਂ ਵਾਿੇ ਵਵਅਕਤੀਆਂ ਿਈ 
ਨੌਕਰੀ ਿੱਿਣ, ਨੌਕਰੀ ਦੇਣ ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਮਦਦ 
ਕਰਨ ਦਾ ਇੱਕ ਬਾਕਾਇਦਾ ਵਹੱਸਾ ਬਣਾਉਣ। ਉਦਾਹਰਨ 
ਵਜੋਂ, ਇਸ ਵਵੱਚ ਉਨ੍ਹ ਾਂ ਿਈ ਵਵਸ਼ੇਸ਼ ਸਾਜੋ-ਸਮਾਨ ਜਾਂ ਕੰਮ 
ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਹਾਿਤਾਂ ਮਹੁੱਈਆ ਕਰਨੀਆਂ ਸ਼ਾਮਿ ਹੋ 
ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।

3. ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤੇ ਸੰਚਾਰ – ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਆਪਣੀ ਸਾਰੀ ਦੀ 
ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵਜਵੇਂ ਵਕ ਬਰੋਸ਼ਰ, ਵੈੱਬਸਾਈਟਾਂ ਅਤੇ 
ਵਸੱਵਖਆ ਸਮਗਰੀ ਨੰੂ ਿਾਜਮੀ ਤੌਰਤੇ ਪਹੁੰ ਚਯੋਗ ਬਣਾਉਣ।

4. ਆਵਜਾਈ – ਇਹ ਵਮਆਰ ਬੱਸਾਂ, ਟੈਕਸੀਆਂ, ਅਪੰਗਤਾ 
ਵਾਿੇ ਿੋਕਾਂ ਿਈ ਵਵਸ਼ੇਸ਼ ਆਵਾਜਾਈ ਵਾਹਨ, ਹਸਪਤਾਿਾਂ 
ਦੀਆਂ ਸ਼ਟਿ ਬੱਸਾਂ, ਸਕੂਿ ਬੱਸਾਂ ਅਤੇ ਕੁਝ ਯਾਤਰੂ 
ਬੇੜੀਆਂ ਉੱਪਰ ਿਾਗੂ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ। ਚੁੱਕਣ ਵਾਿੇ ਯੰਤਰ, 
ਪੌੜੀਆਂ, ਸਹਾਰੇ ਿਈ ਪਕੜਨ ਵਾਿੇ ਡੰਡੇ (ਬਾਰਜ), 
ਰੋਸ਼ਨੀ, ਸੰਕੇਤਕ ਵਚੰਨ੍ਹ  ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਈ ਕੁਝ ਮੁਹੱਈਆ 
ਕਰਵਾਉਣਾ ਇੰਨ੍ਹ ਾਂ ਜਰੂਰਤਾਂ ਵਵੱਚ ਸ਼ਾਮਿ ਹਨ। 

5. ਜਨਤਕ ਥਾਵਾਂ –ਇਮਾਰਤਾਂ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਥਾਵਾਂ ਵਜਵੇਂ ਵਕ 
ਖੇਡ ਮੈਦਾਨਾਂ, ਪਾਰਵਕੰਗ ਸਥਾਨਾਂ ਅਤੇ ਵਪਕਵਨਕ ਸਥਾਨਾਂ 
ਉੱਪਰ ਇਹ ਵਮਆਰ ਿਾਗੂ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ।

Accessibility for Ontarians with Disabilities Act, , 
2005 ਬਾਰੇ ਜਾਣਨ ਿਈ  ontario.ca ਜਾਂ  
findlink.at/accssibact ‘ਤੇ ਜਾਓ।

ਪਹੁੰ ਚਯੋਗਤਾ ਦੇ ਵਮਆਰਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਨ ਿਈ  ontario.ca or 
findlink.at/accsstandr ‘ਤੇ ਜਾਓ।

ਅਪੰਗਤਾਵਾਂ ਵਾਿੇ ਿੋਕਾਂ ਿਈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਬਾਰੇ 
ਜਾਣਕਾਰੀ ਿੈਣ ਿਈ  211 ‘ਤੇ ਫ਼ੋਨ ਕਰੋ ਜਾਂ Disability 
Doorway ਦੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ  disabilitydoorway.com ਵੇਖੋ।

Ontario Disability Support Program ਅਪੰਗਤਾਵਾਂ ਵਾਿੇ 
ਉਨ੍ਹ ਾਂ ਿੋਕਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਵਵੱਤੀ ਤੰਗੀ ਵਵੱਚ ਹੁੰ ਦੇ 
ਹਨ। ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਿਈ  mcss.gov.on.ca ਜਾਂ  
findlink.at/ont-dsp ਵੇਖੋ।

7 ਸਰੋਤ: mcss.gov.on.ca or findlink.at/ont-dsp
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ਪਵਰਵਾਰਕ ਵਰਸ਼ਤੇ
ਆਂਟੇਰੀਓ ਵਵੱਚ ਵਸੇਬਾ ਕਰਨ ਦੌਰਾਨ ਪਵਰਵਾਰ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਪੂਰਨ ਸਹਾਰਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। 
ਫ਼ੈਡਰਿ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਂਵਤਕ ਕਨੰੂਨ ਪਵਰਵਾਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਵਖਆ ਕਰਦੇ ਹਨ।

ਵਵਆਹ

ਵਵਆਹ, ਕੈਨੇਡਾ ਅਤੇ ਆਂਟੇਰੀਓ ਵਵੱਚ ਬਹੁਤੇ ਿੋਕਾਂ ਿਈ 
ਪਵਰਵਾਰਕ ਜੀਵਨ ਦੀ ਬੁਵਨਆਦ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਸਮੇਂ ਕੇਵਿ 
ਇੱਕ ਵਵਅਕਤੀ ਨਾਿ ਹੀ ਵਵਆਹੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਵਕਸੇ 
ਹੋਰ ਦੇਸ਼ ਵਵੱਚ ਵਕਸੇ ਨਾਿ ਵਵਆਹ ਕਰਵਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, 
ਆਂਟੇਰੀਓ ਵਵੱਚ ਵਕਸੇ ਨਾਿ ਵਵਆਹ ਕਰਵਾਉਣ ਤੋਂ ਪਵਹਿਾਂ 
ਤੁਹਾਡੇ ਿਈ ਤਿਾਕ ਿੈਣਾ ਿਾਜਮੀ ਹੈ। 2003 ਤੋਂ ਆਂਟੇਰੀਓ 
ਵਵੱਚ ਸਮ-ਵਿੰਗੀ ਵਵਆਹ ਕਨੰੂਨੀ ਕਰਾਰ ਦੇ ਵਦੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। 
ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਾਥੀ ਨਾਿ ਰਵਹੰਦੇ ਹੋ, ਪਰ ਵਵਆਹ ਨਹੀਂ 
ਕਰਵਾਇਆ ਹੋਇਆ, ਤੁਹਾਨੰੂ "ਕਾਮਨ-ਿਾਅ-ਪਾਰਟਨਰ" 
ਸਮਵਝਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜੇ ਵਤੰਨ ਸਾਿ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਿਈ ਤੁਹਾਡੇ 
ਦੰਪਤੀ ਸੰਬੰਧ ਹੋਣ ਜਾਂ ਇੱਕ ਸਾਿ ਿਈ, ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਦੋਵਾਂ ਦੇ 
ਸੰਬੰਧ ਤੋਂ ਕੋਈ ਬੱਚਾ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਹੈ।

 • p.44

ਤਿਾਕ

ਕੇਵਿ ਕਵਚਹਰੀ ਹੀ ਤੁਹਾਡਾ ਤਿਾਕ ਮਨਜਰੂ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। 
ਦੰਪਤੀ ਵਵੱਚੋਂ ਕੋਈ ਵੀ (ਵਵਵਾਵਹਕ ਸਾਥੀ) ਤਿਾਕ ਿਈ ਅਰਜੀ 
ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਬੂਤ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਿਾਜਮੀ ਹੈ ਵਕ ਤੁਹਾਡਾ 
ਵਵਆਹ ਟੁੱਟ ਵਗਆ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਵਵਵਾਵਹਕ ਸਾਥੀ (ਪਤੀ/
ਪਤਨੀ) ਵਕਸੇ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ ਵਵੱਚ ਤਿਾਕ ਿੈ ਿੈਂਦਾ ਹੈ, ਆਮਤੌਰ 
‘ਤੇ ਆਂਟੇਰੀਓ ਵਵੱਚ ਇਸਨੰੂ ਜਾਇਜ (ਕਨੰੂਨੀ) ਸਮਵਝਆ ਜਾਂਦਾ 
ਹੈ, ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਵਵਵਾਵਹਕ ਸਾਥੀ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਇੱਕ ਸਾਿ ਿਈ 
ਕੈਨੇਡਾ ਵਵੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਰਵਹ ਵਰਹਾ ਹੋਵੇ।
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ਵਵਵਾਵਹਕ ਸਾਥੀ (ਪਤੀ/ਪਤਨੀ) ਨਾਿ ਦੁਰਵਵਹਾਰ

ਵਵਵਾਹਕ ਸਾਥੀ, ਕਾਮਨ-ਿਾਅ−ਪਾਰਟਨਰ ਜਾਂ ਪਵਰਵਾਰ ਦੇ 
ਵਕਸੇ ਹੋਰ ਮੈਂਬਰ ਨਾਿ ਦੁਰਵਵਹਾਰ ਗੈਰ-ਕਨੰੂਨੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਵੱਚ 
ਅਣਚਾਹੀ ਵਿੰਗਕ ਗਤੀਵਵਧੀ ਸ਼ਾਮਿ ਹੈ। ਸੱਟ ਮਾਰਨ ਜਾਂ ਜਾਨੋਂ  
ਮਾਰ ਦੇਣ ਦਾ ਡਰਾਵਾ ਦੇਣਾ ਵੀ ਇੱਕ ਅਪਰਾਧ ਹੈ। ਵਜਹੜਾ 
ਵਵਅਕਤੀ ਪਵਰਵਾਰ ਦੇ ਵਕਸੇ ਮੈਂਬਰ ਵਵਰੁੱਧ ਘਰੇਿੂ ਵਹੰਸਾ ਦਾ 
ਦੋਸ਼ੀ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਸਨੰੂ, ਕੈਦ ਸਮੇਤ, ਸਖ਼ਤ ਸਜਾ ਵਮਿ 
ਸਕਦੀ ਹੈ।
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ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਸਮਾਜ ਵਵੱਚ ਪੁਿੀਸ ਦਾ ਰੋਿ

ਪੁਿੀਸ ਿਾਈਚਾਰੇ ਵਵੱਚ ਿੋਕਾਂ ਨੰੂ ਸੁਰਵਖਅਤ ਰੱਖਣ ਵਵੱਚ 
ਮਦਦ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ ਵਕ ਹਰ ਕੋਈ 
ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਕਨੰੂਨਾਂ ਦੀ ਪਾਿਣਾ ਕਰੇ। ਵਕਸੇ ਵੀ ਹਾਿਤ ਵਵੱਚ, 
ਵਜਵੇਂ ਵਕ ਘਰ ਵਵੱਚ ਵਹੰਸਾ, ਕੋਈ ਹਾਦਸਾ, ਵਨੱਜੀ ਸੱਟ ਜਾਂ ਕੋਈ 
ਅਪਰਾਧ ਵਾਪਵਰਆ ਹੋਵੇ, ਤੁਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਪੁਿੀਸ ਕੋਿੋਂ ਮਦਦ ਦੀ 
ਮੰਗ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।

ਜੇ ਤੁਹਾਨੰੂ ਖ਼ਤਰਾ ਹੋਵੇ, 911 ਨੰਬਰ ‘ਤੇ ਫ਼ੋਨ ਕਰੋ ਅਤੇ ਪੁਿੀਸ 
ਿੇਜਣ ਿਈ ਕਹੋ। ਪੁਿੀਸ ਤੁਰੰਤ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਪਹੁੰ ਚ ਜਾਵੇਗੀ। 
ਆਂਟੇਰੀਓ ਵਵੱਚ ਪੁਿੀਸ ਦੇ ਰੋਿ ਬਾਰੇ ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਿਈ, 
Welcome to Canada ਪੜ੍ਹੋ।
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ਵਜਹੜੀਆ ਂਔਰਤਾਂ ਨੰੂ ਪਵਰਵਾਰ ਦ ੇਵਕਸੇ ਮੈਂਬਰ ਤੋਂ ਦਰੁਵਵਹਾਰ 
ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਹੋਵ ੇਉਹ ਵਦਨ ਦ ੇ24 ਘੰਟ,ੇ ਹਫ਼ਤ ੇਦ ੇਸੱਤ ੇਵਦਨ 
ਅਸਾਿਟਡ ਵਵਮੈੱਨ’ਜ ਹਿੈਪਿਾਈਨ ਨੰੂ 1-866-863-0511 ‘ਤੇ 
ਫ਼ਨੋ ਕਰ ਸਕਦੀਆ ਂਹਨ। ਸੰਕਟ ਸਮੇਂ ਟਿੈੀਫ਼ਨੋ ਕੌਂਸਵਿੰਗ ਅਤੇ 
ਤਹੁਾਡ ੇਿਾਈਚਾਰੇ ਵਵੱਚ ਮਦਦ ਅਤ ੇਸਵੇਾਵਾਂ ਿਈ ਇਹ ਅਗਾਂਹ 
ਵਸਫ਼ਾਰਸ਼ ਕਰਦ ੇਹਨ। ਵੈੱਬਸਾਈਟ awhl.org ਵਖੇ।ੋ Ministry 
of Community and Social Services ਦੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ 
mcss.gov.on.ca ਜਾਂ findlink.at/womenhelp ਵਵਖ ੇਵੀ ਜਾਓ।

ਆਪਣ ੇਇਿਾਕ ੇਵਵੱਚ ਉਪਿਬਧ ਸਵੇਾਵਾਂ, ਵਜਵੇਂ ਵਕ ਪਵਰਵਾਰਕ 
ਕੌਂਸਵਿੰਗ ਜਾਂ ਬੱਵਚਆ ਂਦ ੇਪਾਿਣ-ਪੋਸ਼ਣ ਸੰਬੰਧੀ ਵਰਕਸ਼ਾਪਾਂ 
ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਿੈਣ ਿਈ ਤਸੁੀਂ 211 ‘ਤ ੇਫ਼ਨੋ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦ ੇਹੋ।

ਬੱਵਚਆਂ ਨਾਿ ਦੁਰਵਵਹਾਰ ਅਤੇ ਅਣਗਵਹਿੀ

ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਕ੍ਰਮੀਨਿ ਕੋਡ (Criminal Code of Canada)  
ਦੇ ਧਾਰਾ 43 ਅਧੀਨ – ਵਜਸਨੰੂ ਅਕਸਰ ਸਪੈਂਵਕੰਗ ਿਾਅ ਵਕਹਾ 
ਜਾਂਦਾ ਹੈ – ਮਾਵਪਆਂ ਨੰੂ ਆਪਣੇ ਬੱਵਚਆਂ ਨੰੂ ਅਨੁਸਾਸ਼ਨ ਵਵੱਚ 
ਰੱਖਣ ਿਈ "ਵਾਜਬ ਸ਼ਕਤੀ" ਵਰਤਣ ਦੀ ਆਵਗਆ ਹੈ। ਇਸ  
ਤੋਂ ਿਾਵ ਹੈ ਵਕ ਸ਼ਕਤੀ ਥੋੜ੍ਹ-ਵਚਰੀ ਹੋਵੇ, ਬੱਚੇ ਨੰੂ ਨੁਕਸਾਨ ਨਾ 
ਪਹੁੰ ਚਾਉਂਦੀ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਵਕਸੇ ਵਸਤੂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਜਾਂ ਵਸਰ ਨੰੂ 
ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰ ਚਾਉਣ ਵਾਿੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਇਸ ਵਵੱਚ 
ਸ਼ਾਮਿ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਤੇਰਾਂ ਸਾਿ ਤੋਂ ਉੱਨੀ ਸਾਿ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ 
ਬੱਵਚਆਂ ਵਵਰੁੱਧ ਮਾਪੇ ਵਕਸੇ ਸ਼ਕਤੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਾ ਕਰਨ। 
ਆਮਤੌਰ ‘ਤੇ, ਬੱਵਚਆਂ ਨੰੂ ਸਰੀਰਕ ਸਜਾ ਦੇਣੀ ਕੈਨੇਡਾ  
ਵਵੱਚ ਵਵਵਾਦਪੂਰਨ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਬੱਵਚਆਂ ਨੰੂ ਵਿੰਗਕ ਇਰਾਦੇ 
ਨਾਿ ਛੋਹਣਾ ਜਾਂ ਵਵਆਹ ਕਰਨ ਿਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰਨਾ 
ਗੈਰ-ਕਨੰੂਨੀ ਹੈ।

ਆਂਟੇਰੀਓ ਵਵੱਚ ਸਾਰੇ ਬਾਿਗਾਂ ਿਈ ਿਾਜਮੀ ਹੈ ਵਕ ਉਹ ਹਰ 
ਅਵਜਹੀ ਸਵਥਤੀ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਅਵਧਕਾਰੀਆਂ ਨੰੂ ਦੇਣ, ਵਜਸ ਵਵੱਚ 
ਉਨ੍ਹ ਾਂ ਨੰੂ ਬੱਚੇ ਨਾਿ ਦੁਰਵਵਹਾਰ ਹੋਣ ਦਾ ਸ਼ੱਕ ਹੋਵੇ। ਅਵਜਹੀਆਂ 
ਸੂਰਤਾਂ ਵਵੱਚ ਵਜੱਥੇ ਬੱਚੇ ਨਾਿ ਦੁਰਵਵਹਾਰ ਜਾਂ ਅਣਗਵਹਿੀ ਦਾ 
ਸ਼ੱਕ ਹੋਵੇ, ਆਂਟੇਰੀਓ ਵਵੱਚ ਬੱਵਚਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਵਖਆ ਦੇ ਕਨੰੂਨ 
ਬੱਵਚਆਂ ਦੀ ਿਿਾਈ ਸੰਬੰਧੀ ਅਵਧਕਾਰੀਆਂ ਨੰੂ ਆਵਗਆ ਵਦੰਦੇ 
ਹਨ ਵਕ ਉਹ ਬੱਵਚਆਂ ਨੰੂ ਉਨ੍ਹ ਾਂ ਦੇ ਪਵਰਵਾਰਕ ਘਰਾਂ ਵਵੱਚੋਂ 
ਕੱਢ ਿੈਣ।
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Ontario Women’s Directorate

ਘਰੇਿੂ ਜਾਂ ਵਿੰਗਕ ਵਹੰਸਾ ਦੀਆਂ  
ਵਸ਼ਕਾਰ ਔਰਤਾਂ ਿਈ ਜਾਣਕਾਰੀ  
www.women.gov.on.ca ਜਾਂ  
findlink.at/serviwomen ਵਵਖੇ ਿੱਿੋ।

Victim Services - Ministry of the
Attorney General

ਘਰੇਿੂ ਅਤੇ ਵਿੰਗਕ ਵਹੰਸਾ ਦੇ ਵਸ਼ਕਾਰ 
ਵਵਅਕਤੀਆਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਿੱਿਣ ਿਈ  
www.attorneygeneral.jus.gov. 
on.ca ਜਾਂ findlink.at/ovs ਵੇਖੋ।

ਔਰਤਾਂ ਿਈ ਫ਼ੈਮਿੀ ਿਾਅ ਦੀ ਵਸੱਵਖਆ 

ਆਂਟੇਰੀਓ ਦੇ ਫ਼ੈਮਿੀ  ਿਾਅ ਅਧੀਨ  
ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਅਵਧਕਾਰਾਂ ਦੀ ਵਵਆਵਖਆ  
ਿਈ onefamilylaw.ca ਜਾਂ  
www.women.gov.on.ca ਜਾਂ  
findlink.at/flew ਵੇਖੋ।

ਫ਼ੈਮਿੀ  ਿਾਅ ਗਾਈਡ 

ਆਂਟੇਰੀਓ ਦੇ ਫ਼ੈਮਿੀ  ਿਾਅ ਅਧੀਨ  
ਆਪਣੇ ਅਵਧਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਜੁੰ ਮੇਵਾਰੀਆਂ  
ਬਾਰੇ ਜਾਣਨ ਿਈ 
www.attorneygeneral.jus. 
gov.on.ca ਜਾਂ findlink.at/ 
on-famlaw ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਵੇਖੋ।
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ਵਾਤਾਵਰਨ ਦੀ ਸੰਿਾਿ ਕਰਨੀ
ਵਾਤਾਵਰਨ ਦੀ ਸੰਿਾਿ ਕਰਨੀ ਆਂਟੇਰੀਓ ਵਵੱਚ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਆਦਰਸ਼ ਹੈ। ਗੰਦਗੀ 
ਫ਼ੈਿਾਉਣ ਤੋਂ ਗੁਰੇਜ, ਰੀਸਾਈਕਵਿੰਗ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਵਵੱਚ ਸ਼ਮੂਿੀਅਤ ਅਤੇ ਊਰਜਾ ਦੀ ਬੱਚਤ ਕਰ 
ਕੇ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। 

ਗੰਦਗੀ ਨਾ ਫ਼ੈਿਾਉ!

ਗੰਦਗੀ ਫ਼ੈਿਾਉਣਾ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਵਕਸੇ ਵੀ ਵਕਸਮ ਦਾ 
ਕੂੜਾ ਸੜਕ ਜਾਂ ਜਮੀਨ ਉੱਪਰ ਸੁੱਟਦੇ ਹੋ, ਿਾਵੇਂ ਉਹ ਸ਼ਵਹਰ 
ਅੰਦਰ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਪੇਂਡੂ ਇਿਾਕੇ ਵਵੱਚ।

ਆਂਟੇਰੀਓ ਵਵੱਚ ਬਹੁਤੀਆਂ ਵਮਉਂਸਪੈਵਿਟੀਆਂ ਨੇ ਗੰਦਗੀ 
ਫ਼ੈਿਾਉਣ ਵਵਰੁੱਧ ਕਨੰੂਨ ਬਣਾਏ ਹੋਏ ਹਨ। ਗੰਦਗੀ ਫ਼ੈਿਾਉਣ 
ਿਈ $100 ਤੋਂ ਿੈ ਕ ੇ$1,000 ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਤੱਕ ਦੇ 
ਜੁਰਮਾਨੇ ਹਨ। ਜੇ ਪੁਿੀਸ ਹਾਈਵੇਅ ਉੱਪਰ ਤੁਹਾਨੰੂ ਕੂੜਾ 
ਸੁੱਟਵਦਆਂ ਨੰੂ ਵੇਖ ਿਵੇ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਕਾਰ ਰੋਕ ਿੈਣਗੇ।

ਆਪਣੇ ਕੂੜੇ-ਕਰਕਟ ਨੰੂ ਕੂੜਾ ਪਾਉਣ ਵਾਿੇ ਡੱਵਬਆਂ ਵਵੱਚ ਪਾ 
ਕੇ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਨਾਿ ਘਰ ਵਿਜਾ ਕੇ ਆਂਟੇਰੀਓ ਦੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਨੰੂ 
ਸਾਫ਼ ਰੱਖਣ ਵਵੱਚ ਮਦਦ ਕਰੋ।

ਘਰੇਿੂ ਕੂੜੇ-ਕਰਕਟ ਨੰੂ ਰੀਸਾਈਕਿ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ

 ਆਂਟੇਰੀਓ ਵਵੱਚ ਬਹੁਤੇ ਘਰਾਂ ਵਵੱਚ ਬਿੂ ਬਾਕਸ 
ਰੀਸਾਈਕਵਿੰਗ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਉਪਿਬਧ ਹੈ। ਡੂੰ ਘੇ ਟੋਇਆਂ ਨੰੂ ਕੂੜੇ 
ਨਾਿ ਿਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਕੂੜਾ ਨਵੀਂਆਂ ਚੀਜਾਂ ਬਣਾਉਣ ਿਈ 
ਵਰਵਤਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਵੱਖ ਵੱਖ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਕੱਚ ਦੀਆਂ 
ਚੀਜਾਂ, ਧਾਤ, ਪਿਾਸਵਟਕ ਅਤੇ ਰੱਦੀ ਕਾਗਜ ਬਿੂ ਬਾਕਸ 
ਵਵੱਚ ਪਾ ਕੇ ਸਥਾਨਕ ਸਫ਼ਾਈ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਚੁੱਕਣ ਿਈ 
ਸੜਕ ਦੇ ਕੰਢੇ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹੋ।

ਕੁਝ ਵਮਊਂਵਸਪੈਵਿਟੀਆਂ ਦੇ ਗਰੀਨ ਵਬੰਨ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵੀ ਹਨ ਜੋ, 
ਸਜੀਵੀ (ਬਨਸਪਤੀ) ਕੂੜਾ ਵਜਵੇਂ ਵਕ ਫਲ਼ ਅਤੇ ਸਬਜੀਆਂ ਦੇ 
ਵਛਿਕੇ, ਮੀਟ ਅਤੇ ਮੱਛੀ, ਪੀਸੀ ਹੋਈ ਕਾਫ਼ੀ ਆਵਦ ਕੁਝ ਕੁ ਨਾਂ 
ਹਨ, ਰੀਸਾਈਕਿ ਕਰਨ ਦੀ ਆਵਗਆ ਵਦੰਦੇ ਹਨ। ਸਜੀਵ 
(ਬਨਸਪਤੀ) ਕੂੜੇ ਨੰੂ ਕੌਮਪੋਸਟ (ਰੂੜੀ) ਵਵੱਚ ਬਦਿ ਵਿਆ 
ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜੋ ਪਾਰਕਾਂ ਅਤੇ ਖੇਤਾਂ ਵਵੱਚ ਿੋਂ ਨੰੂ ਤਾਕਤਵਰ 
ਬਣਾਉਣ ਿਈ ਵਰਵਤਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਬਿੂ ਬਾਕਸ ਿੈਣ ਿਈ, ਜਾਂ ਕੀ ਤੁਹਾਡੇ ਇਿਾਕੇ ਵਵੱਚ ਗਰੀਨ 
ਵਬੰਨ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਚੱਿਦਾ ਹੈ, ਦਾ ਪਤਾ ਕਰਨ ਿਈ ਆਪਣੀ 
ਸਥਾਨਕ ਵਮਊਂਵਸਪੈਵਿਟੀ ਨਾਿ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ। ਆਪਣੀ ਫ਼ੋਨ 
ਬੁੱਕ ਦੇ ਬਿੂ ਪੇਵਜਜ ਵੇਖੋ, ਜਾਂ ਆਂਟੇਰੀਓ ਦੀਆਂ 
ਵਮਊਂਵਸਪੈਵਿਟੀਆਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਵੇਖਣ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹ ਾਂ ਨਾਿ ਸੰਪਰਕ 
ਕਰਨ ਿਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਿੈਣ ਵਾਸਤੇ Ministry of  
Municipal Affairs and Housing ਦੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ 
www.mah.gov.on.ca ਜਾਂ findlink.at/muniseroff ਵੇਖੋ।

ਔਵਰੰਜ ਡਰਾਪ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤੁਹਾਨੰੂ ਘਰ ਦੀਆਂ ਉਹ ਚੀਜਾਂ 
ਸੁਰੱਵਖਅਤ ਢੰਗ ਨਾਿ ਵਟਕਾਣੇ ਿਾਉਣ ਵਵੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦਾ  
ਹੈ, ਵਜੰਨ੍ਹ ਾਂ ਵਵੱਚ ਹਾਨੀਕਾਰਕ ਪਦਾਰਥ ਸ਼ਾਮਿ ਹੁੰ ਦੇ ਹਨ। ਇੰਨ੍ਹ ਾਂ 
ਵਵੱਚ ਰੰਗ-ਰੋਗਨ ਅਤੇ ਸੌਿਵੈਂਟ, ਐਟਂੀਫ਼ਰੀਜ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ 
ਵਰਤੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਿੀਆਂ ਬੈਟਰੀਆਂ, ਪ੍ਰੈਸ਼ਰਾਈਜਡ ਕਨਟੇਨਰ 
ਅਤੇ ਤੇਿ ਵਾਿੇ ਡੱਬੇ ਸ਼ਾਮਿ ਹਨ। ਇੰਨ੍ਹ ਾਂ ਵਵੱਚੋਂ ਬਹੁਤੀਆਂ 

ਵਸਤਾਂ ਨਵੇਂ ਪਦਾਰਥ ਬਣਾਉਣ ਿਈ ਮੁੜ ਵਰਤੀਆਂ ਜਾ 
ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਆਪਣੇ ਨਜਦੀਕੀ ਡਰਾਪ ਆਫ਼ ਸਥਾਨ ਦਾ 
ਪਤਾ ਕਰਨ ਿਈ makethedrop.ca ‘ਤੇ ਜਾਓ।

ਇਿੈਕਟਰੌਵਨਕ ਰੀਸਾਈਕਵਿੰਗ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ

ਨਕਾਰਾ ਵਬਜਿਈ ਉਪਕਰਨ, ਵਜੰਨ੍ਹ ਾਂ ਨੰੂ ਈ-ਵੇਸਟ ਵੀ ਵਕਹਾ 
ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਵਵੱਚ ਕੈਮਰੇ, ਕੰਵਪਊਟਰ, ਮਾਨੀਟਰ, ਟੈਿੀਫ਼ੋਨ ਅਤੇ 
ਟੈਿੀਵਵਯਨ ਵਜਹੀਆਂ ਵਸਤਾਂ ਸ਼ਾਮਿ ਹਨ। ਇਹ ਵਸਤਾਂ 
ਜਵਹਰੀਿੀ – ਅਤੇ ਕੀਮਤੀ – ਸਮੱਗਰੀ ਨਾਿ ਿਰੇ ਹੁੰ ਦੇ ਹਨ 
ਅਤੇ ਉਨ੍ਹ ਾਂ ਨੰੂ ਕੂੜੇ ਨਾਿ ਿਰਨ ਵਾਿੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਵਵੱਚ ਨਹੀਂ 
ਸੁੱਟਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਆਂਟੇਰੀਓ ਵਵੱਚ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ 
ਇਿੈਕਟੌਵਨਕ (ਵਬਜਿਈ) ਵਸਤ ਖ਼ਰੀਦਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ 
ਵਾਤਾਵਰਵਨਕ ਸੰਿਾਿ (ਇਨਵਾਇਰਨਮੈਂਟਿ ਹੈਂਡਵਿੰਗ) ਫ਼ੀਸ 
ਅਦਾ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਫੰ਼ਡਾਂ ਨਾਿ 
ਵਬਜਿਈ ਵਸਤਾਂ ਨੰੂ ਰੀਸਾਈਕਿ ਜਾਂ ਮੁੜ ਵਰਤੋਂ ਵਵੱਚ 
ਵਿਆਉਣ ਦੇ ਖ਼ਰਚੇ ਅਦਾ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। 

ਆਪਣੇ ਇਿਾਕੇ ਵਵੱਚ ਇਿੈਕਟਰੌਵਨਕ ਰੀਸਾਈਕਵਿੰਗ ਡੀਪੂ 
ਿੱਿਣ ਿਈ recycleyourelectronics.ca ‘ਤੇ ਜਾਓ।

ਊਰਜਾ ਦੀ ਬੱਚਤ

ਵਬਜਿੀ ਜਾਂ ਗੈਸ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਉੱਪਰ ਮੰਦੇ 
ਅਸਰ ਪੈਂਦੇ ਹਨ। ਅਸੀਂ ਵਜੰਨੀ ਘੱਟ ਵਰਤਾਂਗੇ ਉਨਾਂ ਹੀ ਵਧੀਆ 
ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਅੰਦਰ ਊਰਜਾ ਦੀ ਬੱਚਤ ਵਕਵੇਂ ਕਰ 
ਸਕਦੇ ਹੋ, ਇਹ ਜਾਣਨ ਿਈ Ministry of Energy ਦੀ 
ਵੈੱਬਸਾਈਟ energy.gov.on.ca ਜਾਂ findlink.at/savinenerg  
ਵੇਖੋ। ਇਸਦੇ ਨਾਿ ਹੀ Natural Resources Canada’s 
Office of Energy Efficiency ਵੇਖਣ ਿਈ ਵੈੱਬਸਾਈਟ 
oee.nrcan.gc.ca ‘ਤੇ ਜਾਓ।

ਵਵਚਾਰਨਯੋਗ ਗੱਿਾਂ

ਮੈਂ ਬਿੂ ਬਾਕਸ ਵਕੱਥੋਂ ਿੈ ਸਕਦਾ  
ਹਾਂ ਅਤੇ ਮੈਂ ਇਸ ਵਵੱਚ ਕੀ ਕੁਝ ਪਾ 
ਸਕਦਾ ਹਾਂ?

ਕੀ ਮੇਰੀ ਵਮਊਂਵਸਪੈਵਿਟੀ ਵਵੱਚ ਗਰੀਨ 
ਵਬੰਨ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ?

ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਅਣਚਾਹੇ ਇਕਟਰੌਵਨਕਸ 
ਵਕੱਥੇ ਵਿਜਾ ਸਕਦਾ ਹਾਂ?

ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਨੰੂ ਵਧੇਰੇ ਊਰਜਾ 
ਸਮਰੱਥ ਬਣਾਉਣ ਿਈ ਕੀ ਕਰ  
ਸਕਦਾ ਹਾਂ?
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ਵਸੇਬਾ ਯੋਜਨਾ

ਸ਼ਮੂਿੀਅਤ

 � ਆਂਟੇਰੀਓ ਵਹਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਕੋਡ ਅਧੀਨ ਆਪਣੇ ਅਵਧਕਾਰ ਅਤੇ 
ਜੁੰ ਮੇਵਾਰੀਆਂ ਸਮਝਣੀਆਂ। 

ਵਾਤਾਵਰਨ ਦੀ ਸੰਿਾਿ

 � ਆਪਣੀ ਵਮਊਂਵਸਪੈਵਿਟੀ ਤੋਂ ਬਿੂ ਬਾਕਸ (ਰੀਸਾਈਕਵਿੰਗ ਬੈਗ) ਿਉ।

 � ਆਪਣੀ ਵਮਉਂਵਸਪੈਵਿਟੀ ਦੇ ਗਰੀਨ ਵਬੰਨ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਪਤਾ ਕਰੋ।

 � ਪੁਰਾਣੇ ਵਬਜਿਈ ਉਪਕਰਨਾਂ ਨੰੂ ਵਟਕਾਣੇ ਿਾਉਣ ਿਈ ਡਰਾਪ-ਆਫ਼ ਸਥਾਨ ਦਾ 
ਪਤਾ ਕਰੋ।

 � ਆਪਣੇ ਘਰ ਨੰੂ ਊਰਜਾ-ਕੁਸ਼ਿ ਬਣਾਉਣ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦੀ ਖੋਜ ਕਰੋ।

1. ਕਾਰਜ                                                                                                                                               ਇਸ ਤਰੀਕ ਤੱਕ ਮੁਕੰਮਿ ਕਰਨਾ ਹ ੈ / /

ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਸਰੋਤ

2. ਕਾਰਜ                                                                                                                                               ਇਸ ਤਰੀਕ ਤੱਕ ਮੁਕੰਮਿ ਕਰਨਾ ਹ ੈ / /

ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਸਰੋਤ

3. ਕਾਰਜ                                                                                                                                               ਇਸ ਤਰੀਕ ਤੱਕ ਮੁਕੰਮਿ ਕਰਨਾ ਹ ੈ / /

ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਸਰੋਤ
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ਫ਼ੈਡਰਿ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਰੋਤ
ਕੈਨੇਡਾ ਆਉ (ਕਮ ਟੂ ਕੈਨੇਡਾ)  
cic.gc.ca ਜਾਂ findlink.at/ctcextstay
ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਕੈਨੇਡਾ ਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰ ਦੇ ਹੋ, ਜਾਂ ਆਪਣੀ ਠਵਹਰ 
ਵਧਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰ ਦੇ ਹੋ? ਇਹ ਸਾਧਨ ਤੁਹਾਨੰੂ ਆਪਣੀ ਯੋਗਤਾ 
ਵਨਰਧਾਰਤ ਕਰਨ, ਆਪਣੀ ਅਰਜੀ ਿਰਨ ਅਤੇ ਦਾਖ਼ਿ  
ਕਰਨ ਵਵੱਚ ਮਦਦ ਕਰੇਗਾ।

ਤੁਹਾਡੇ ਇਿਾਕੇ ਵਵੱਚ ਆਵਾਸੀਆਂ ਿਈ ਸੇਵਾਵਾਂ 
cic.gc.ca ਜਾਂ findlink.at/cic-serve 
ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਵੱਚ ਵਰਹਾਇਸ਼ ਿਈ ਜਗ੍ਹਾ ਿੱਿਣ, ਨੌਕਰੀ ਿੱਿਣ 
ਵਵੱਚ ਮਦਦ, ਿਾਸ਼ਾ ਦਾ ਮੁਿਾਂਕਣ ਅਤੇ ਕਿਾਸਾਂ, ਫ਼ਾਰਮ ਿਰਨ 
ਵਵੱਚ ਮਦਦ ਅਤੇ ਕਵਮਊਵਨਟੀ ਸਰਵਵਸਜ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ 
ਸ਼ਾਮਿ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਕੈਨੇਡਾ ਵਵੱਚ ਰਵਹਣ ਿਈ ਮਦਦਗਾਰ ਸਾਧਨ 
cic.gc.ca ਜਾਂ findlink.at/cic-lctvac
ਕੈਨੇਡਾ ਵਵੱਚ ਵਸੇਬਾ ਕਰਨ ਿਈ ਿੋੜੀਂਦੀ ਮਦਦ ਿੈਣ ਵਾਸਤੇ 
ਕੁਝ ਸਧਾਰਨ ਪ੍ਰਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤਰ ਵਦਉ ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਰਵਹਣ ਬਾਰੇ 
ਸਿ ਕੁਝ ਜਾਣੋ।

ਕੈਨੇਡਾ ਵਵੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨਾ 
canada.ca ਜਾਂ findlink.at/workincana  
ਵਰਵਕੰਗ ਇਨ ਕੈਨੇਡਾ, ਨੌਕਰੀਆਂ ਅਤੇ ਮਜਦੂਰ ਮੰਡੀ ਸੰਬੰਧੀ 
ਜਾਣਕਾਰੀ ਬਾਰੇ ਕੈਨੇਡਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮੁੱਖ ਸਰੋਤ ਹੈ। ਇਹ 
ਵਰਤੋਂਕਾਰਾਂ ਨੰੂ ਵਕੱਤੇ ਅਤੇ ਪੇਸ਼ੇ ਸੰਬੰਧੀ ਮੁਫ਼ਤ ਜਾਣਕਾਰੀ 
ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ।

ਵਡਸਕੱਵਰ ਕੈਨੇਡਾ: ਨਾਗਵਰਕਤਾ ਦੇ ਅਵਧਕਾਰ  
ਅਤੇ ਜੁੰ ਮੇਵਾਰੀਆਂ ਿਈ  
cic.gc.ca ਜਾਂ findlink.at/cic-study ਪੜ੍ਹੋ।
ਵਡਸਕੱਵਰ ਕੈਨੇਡਾ: ਨਵੇਂ ਆਉਣ ਵਾਵਿਆਂ ਵੱਿੋਂ The Rights 
and Responsibilities of Citizenship, ਵਸਟੀਜਨਵਸ਼ੱਪ 
ਦੇ ਟੈਸਟ ਿਈ ਵਰਵਤਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਨਵੇਂ ਆਉਣ ਵਾਵਿਆਂ ਿਈ ਪ੍ਰਾਂਵਤਕ ਅਤੇ ਟੈਵਰਟੋਰੀਅਿ 
ਵੈੱਬਸਾਈਟਾਂ

Alberta 
albertacanada.com/immigration

British Columbia 
welcomebc.ca

Manitoba 
immigratemanitoba.com

New Brunswick 
welcomenb.ca

Newfoundland and Labrador 
nlimmigration.ca

Northwest Territories 
www.gov.nt.ca

Nova Scotia 
novascotiaimmigration.com

Nunavut  
gov.nu.ca

Ontario 
ontarioimmigration.ca

Prince Edward Island 
gov.pe.ca/immigration

Quebec  
immigration-quebec.gouv.qc.ca

Saskatchewan 
saskimmigrationcanada.ca

Yukon 
immigration.gov.yk.ca
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ਆਂਟੇਰੀਓ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੰਤਰਾਿੇ
Aboriginal Affairs 
ontario.ca/ministry-aboriginal-affairs 

Agriculture and Food 
omafra.gov.on.ca 

Attorney General 
www.attorneygeneral.jus.gov.on.ca 

Children and Youth Services 
www.children.gov.on.ca 

Citizenship and Immigration 
www.citizenship.gov.on.ca 

Community and Social Services 
mcss.gov.on.ca 

Community Safety and Correctional Services 
www.mcscs.jus.gov.on.ca 

Consumer Services 
www.sse.gov.on.ca/mcs/en/pages/default.aspx 

Economic Development, Trade and Employment 
ontario.ca/ministry-economic-development- 
trade-employment 

Education 
edu.gov.on.ca 

Energy 
energy.gov.on.ca  

Environment 
www.ene.gov.on.ca/environment 

Finance 
www.fin.gov.on.ca 

Francophone Affairs 
www.ofa.gov.on.ca 

Government Services 
mgs.gov.on.ca 

Health and Long-Term Care 
health.gov.on.ca 

Infrastructure 
moi.gov.on.ca 

Intergovernmental Affairs 
ontario.ca/ministry-intergovernmental-affairs 

Labour 
www.labour.gov.on.ca 

Municipal Affairs and Housing 
www.mah.gov.on.ca  

Natural Resources 
mnr.gov.on.ca 

Northern Development and Mines 
www.mndm.gov.on.ca 

Pan/Parapan American Games Secretariat 
www.panam2015.gov.on.ca 

Research and Innovation 
ontario.ca/ministry-research-innovation 

Rural Affairs 
www.omafra.gov.on.ca 

Seniors’ Secretariat 
www.seniors.gov.on.ca 

Tourism, Culture and Sport 
mtc.gov.on.ca 

Training, Colleges and Universities 
www.tcu.gov.on.ca 

Transportation 
www.mto.gov.on.ca 

Women’s Directorate 
www.women.gov.on.ca 
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