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ਿਨਰੰਤਰ ਿਸੱਿਖਆ ਨੰੂ ਬਾਲਗ਼ ਿਸੱਿਖਆ ਵਜ� ਵੀ 
ਜਾਿਣਆ ਜ�ਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਿਵੱਚ ਕੋਰਸ� ਦੀਆਂ 
ਸਾਰੀਆਂ ਿਕਸਮ� ਸ਼ਾਿਮਲ ਹੁੰ ਦੀਆਂ ਹਨ, ਿਜਹਨ� ਨੰੂ 
ਬਾਲਗ਼ ਯੂਨੀਵਰਿਸਟੀ ਜ� ਕਾਲਜ ਿਵੱਚ ਆਪਣੀ 
ਰਸਮੀ ਪੜਹ੍ਾਈ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰਨ ਤ� ਬਾਅਦ ਇਹ 
ਕੋਰਸ ਲ�ਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਕੋਰਸ ਿਨੱਜੀ ਿਦਲਚਸਪੀਆਂ 
(ਿਜਵ� ਸ਼ੌਕ) ਵਧਾਉਣ ਜ� ਕੰਮ ਸਬੰਧੀ ਟੀਚੇ (ਿਜਵ� 
ਕੰਿਪਉਟਰ ਸਬੰਧੀ ਮੁਹਾਰਤ� ) ਹਾਿਸਲ ਕਰਨ ਿਵੱਚ 
ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।  ਿਨਰੰਤਰ ਿਸੱਿਖਆ 
ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਸਕੂਲ ਬੋਰਡ�, ਕਾਲਜ�  ਅਤੇ 
ਯੂਨੀਵਰਿਸਟੀਆਂ ਵਲ� ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸ਼ਾਮ ਨੰੂ ਜ� 
ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਅਖ਼ੀਰਲੇ ਿਦਨ� ਿਵੱਚ ਕੀਤੀ ਜ�ਦੀ ਹੈ।

ਸੁਤੰਤਰ ਪੜਹ੍ਾਈ-ਿਲਖਾਈ ਦੇ ਸ�ਟਰ (The 
Independent Learning Centre) ਕਈ ਹਾਈ 
ਸਕੂਲ ਕਰ੍ੈਿਡਟ ਸਕੋਰ� ਦੀ ਆਨਲਾਈਨ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ 
ਕਰਦੇ ਹਨ।  ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ilc.org 'ਤੇ ਜਾਓ।

ਿਨਰੰਤਰ ਿਸੱਿਖਆ ਅਤੇ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਿਸਖਲਾਈ

ਸਕੂਲ� ਦ ੇਬਰੋਡ, ਕਾਲਜ ਅਤ ੇਭਾਈਚਾਰਕ 
ਏਜੰਸੀਆ,ਂ ਸਰਕਾਰੀ ਰਕਮ� ਨਾਲ ਚੱਲਣ ਵਾਲੀਆਂ 
ਅੰਗਰ੍ੇਜ਼ੀ ਅਤ ੇਫ਼ਰ੍�ਚ ਿਵੱਚ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀਆ ਂਕਲਾਸ� ਦੀ 
ਪਸ਼ੇਕਸ਼ ਕਰਦੀਆ ਂਹਨ। ਯੂਨੀਵਰਿਸਟੀਆ ਂਅਤੇ 
ਭਾਸ਼ਾ ਸਬੰਧੀ ਪਰ੍ਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲ ਵੀ ਭਾਸ਼ਾ ਸਬੰਧੀ 
ਕੋਰਸ� ਦੀ ਪਸ਼ੇਕਸ਼ ਕਰਦ ੇਹਨ, ਪਰ ਇਹਨ� ਕੋਰਸ� 
ਲਈ ਫ਼ੀਸ ਲਗਦੀ ਹ।ੈƫ

�ਟਾਰੀਓ ਿਵੱਚ ਭਾਸ਼ਾ ਸਬੰਧੀ ਕੋਰਸ� ਦੀਆਂ ਕਈ 
ਵੱਖ-ਵੱਖ ਿਕਸਮ� ਉਪਲਬਧ ਹਨ। ਭਾਸ਼ਾ ਸਬੰਧੀ 
ਕੋਰਸ� ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸ਼ਰ੍ੇਣੀਆਂ ਦੀ ਇੱਕ ਸੂਚੀ ਿਦੱਤੀ 
ਗਈ ਹੈ:ƫ

• ਅੰਗਰ੍ੇਜ਼ੀ ਸਾਖਰਤਾ ਿਵਕਾਸ (ELD)
• ਦੂਜੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਜ� ਅੰਗਰ੍ੇਜ਼ੀ ਅਤੇ ਫ਼ਰ੍�ਚ (ESL ਅਤੇ 

FSL)
• ਕਨ� ਡਾ ਿਵੱਚ ਨਵ� ਆਉਣ ਵਾਿਲਆਂ ਲਈ ਭਾਸ਼ਾ 

ਦੀ ਪੜਹ੍ਾਈ (LINC).
• ਕੰਮ-ਧੰਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਿਵਸ਼ੇਸ਼ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ 

ਿਸਖਲਾਈ (OSLT)
• ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਿਸਖਲਾਈ ਨੰੂ ਵਧਾਉਣਾ (ELT)
• Cours de langue pour les

immigrants au Canada (CLIC)
• ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਿਵਸ਼ੇਸ਼ ਿਸਖਲਾਈ (SLT)

ਉਪਲਬਧ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀਆਂ ਕਲਾਸ� ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ 
ਿਕਸਮ� ਦੇ ਿਬਓਰੇ ਲਈ inmylanguage.org ਜ�  
findlink.at/ESLprogram 'ਤੇ ਜਾਓ।

ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਿਸਖਲਾਈਿਨਰੰਤਰ ਿਸੱਿਖਆ

• ਆਪਣੇ ਸਥਾਨਕ ਸਕੂਲ ਬੋਰਡ ਦਾ ਪਤਾ
ਲਾਉਣ ਲਈ ontario.ca ਜ� findlink.at/
schoolinfo 'ਤੇ ਜਾਓ।

• �ਟਾਰੀਓ ਦੇ ਕਾਲਜ�  ਅਤੇ ਯੂਨੀਵਰਿਸਟੀਆਂ 
ਦਾ ਪਤਾ ਲਾਉਣ ਲਈ, ontario.ca ਜ�
findlink.at/findschool

• ਆਪਣੀਆਂ ਪੜਹ੍ਣ, ਿਲਖਣ ਅਤੇ ਗਿਣਤ ਦੀਆਂ
ਮੁਹਾਰਤ� ਿਬਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਬਾਰੇ ਜਾਣਨ
ਲਈ ontario.ca ਜ� findlink.at/adultlearn
'ਤੇ ਜਾਓ।

• ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਉਮਰ 18 ਸਾਲ ਤ� ਵੱਧ ਹੈ ਅਤੇ
ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਕੂਲ ਦਾ ਿਡਪਲੋਮਾ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰ ਦੇ
ਹੋ, ਤ� ਤਸੁ�  ontario.ca ਜ� findlink.at/
OSSD 'ਤੇ ਆਪਣੇ ਇਲਾਕੇ ਿਵਚਲੇ ਮੁਫ਼ਤ
ਪਰ੍ੋਗਰਾਮ ਦਾ ਪਤਾ ਲਾ ਸਕਦੇ ਹੋ।
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ਆਪਣੇ ਇਲਾਕੇ ਿਵੱਚ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀਆਂ ਕਲਾਸ� ਦਾ 
ਪਤਾ ਲਾਉਣ ਲਈ  ontarioimmigration.ca 
ਜ� findlink.at/onlinetool 'ਤੇ �ਟਾਰੀਓ 
ਇਮੀਗਰ੍ੇਸ਼ਨ 'ਤੇ ਜਾਓ।

LINC ਹੋਮ ਸਟੱਡੀ (ਤਸੁ� ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ 
ਿਸਖਲਾਈ ਘਰ ਤ� ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ) ਬਾਰੇ 
ਜਾਣਨ ਲਈ ontario.ca ਜ� findlink.at/
homestudy 'ਤੇ ਜਾਓ।

�ਟਾਰੀਓ ਦੇ ਕਾਲਜ�  ਿਵੱਚ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕੀਤੇ 
ਜ�ਦੇ ਕੰਮ-ਧੰਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਿਵਸ਼ੇਸ਼ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ 
ਿਸਖਲਾਈ (OSLT) ਬਾਰੇ ਜਾਣਨ ਲਈ 
co-oslt.org 'ਤੇ ਜਾਓ।

ਭਾਸ਼ਾ ਸਬੰਧੀ ਮੁਲ�ਕਣ

ਇਸ ਤ� ਪਿਹਲ� ਿਕ ਤਸੁ� ਰਿਜਸਟਰ੍ੇਸ਼ਨ ਕਰਾ 
ਸਕੋ, ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਕੁਝ ਕੋਰਸ� ਲਈ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀਆਂ 
ਮੁਹਾਰਤ� ਸਬੰਧੀ ਮਲੁ�ਕਣ ਦੀ ਲੋੜ ਪ�ਦੀ ਹੈ। 
ਆਪਣੇ ਇਲਾਕੇ ਿਵਚਲੇ ਇੱਕ ਮਲੁ�ਕਣ ਸ�ਟਰ 
ਵਾਸਤੇ ਤੁਹਾਨੰੂ ਸੇਧ ਦੇਣ ਲਈ ਆਪਣੇ ਸੈਟਲਮ�ਟ 
ਸਲਾਹਕਾਰ ਨੰੂ ਪੁੱਛੋ।

ਆਪਣੀ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਸੈਟਲਮ�ਟ ਏਜੰਸੀ ਦਾ ਪਤਾ 
ਲਾਉਣ ਲਈ settlement.org/findhelp 'ਤੇ ਜਾਓ।

language.ca ਜ� findlink.at/clb-assess 'ਤੇ ਭਾਸ਼ਾ 
ਦੇ ਮੁਲ�ਕਣ ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਜਾਣੋ।

ਕੀ ਤੁਹਾਨੰੂ ਪਤਾ ਹੈ?
ਿਨਰੰਤਰ ਿਸੱਿਖਆ ਲਈ 
ਮੁਲਾਜ਼ਮ� ਵਾਸਤੇ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ 
ਿਵੱਚ ਮਦਦ ਲਈ ਕਈ 
ਨੌਕਰੀਦਾਿਤਆਂ ਦੇ ਪੇਸ਼ੇਵਾਰਾਨਾ 
ਿਵਕਾਸ ਪਰ੍ੋਗਰਾਮ ਹਨ। ਉਪਲਬਧ 
ਿਵਕਲਪ� ਬਾਰੇ ਆਪਣੇ ਮੈਨ� ਜਰ 
ਜ� ਮਨੁੱਖੀ ਸਰ੍ੋਤ� ਬਾਰੇ ਿਵਭਾਗ ਤ� 
ਪੁੱਛੋ।




