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Orientation to Ontario

Ph.D. and Masters Graduates - 
Ph.D. ਅਤੇ ਮਾਸਟਰਸ ਗਰ੍ੈਜੂਏਟਸ 
ਇੱਕ ਯੋਗ �ਟਾਰੀਓ ਯੂਨੀਵਰਿਸਟੀ ਿਵਖੇ Ph.D. ਦੇ 
ਗਰ੍ੈਜੂਏਟਸ ਜ� ਮਾਸਟਰਸ ਪਰ੍ੋਗਰਾਮ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਤ� 
ਬਾਅਦ ਦੋ ਸਾਲ ਤੱਕ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। 
ਿਕਸੇ ਨੌਕਰੀ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹ� ਹੈ।
ਪੱਕੇ ਵਸਨੀਕ ਦੇ ਦਰਜੇ ਲਈ ਫ਼ੈਡਰਲ ਪਰ੍ੋਗਰਾਮ

ਹੇਠ� ਿਦੱਤੇ ਫ਼ੈਡਰਲ ਪਰ੍ੋਗਰਾਮ� ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ 
ਲਈ ਇਮੀਗਰ੍ੇਸ਼ਨ, ਸ਼ਰਣਾਰਥੀ ਅਤੇ ਨਾਗਿਰਕਤਾ 
ਕਨ� ਡਾ: canada.ca ਜ� findlink.at/
applyImmCa 'ਤੇ ਜਾਓ।

ਕਨ� ਡਾ ਦਾ ਅਨੁਭਵੀ ਵਰਗ (Canadian 
Experience Class)
ਉਹਨ� ਲੋਕ� ਲਈ, ਿਜਹਨ� ਨੰੂ ਮੈਨ� ਜਰ ਸਬੰਧੀ, 
ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਜ�  ਕੁਸ਼ਲ ਵਪਾਰ ਅਹੁਦੇ ਿਵੱਚ ਕਨ� ਡਾ 
ਿਵੱਚ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 12 ਮਹੀਿਨਆਂ ਲਈ ਪੂਰੇ ਸਮ� ਦਾ 
ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਅਨੁਭਵ ਹੈ।
ਫ਼ੈਡਰਲ ਕੁਸ਼ਲ ਵਰਕਰ (Federal Skilled
Workers)

ਉਹਨ� ਲੋਕ� ਲਈ, ਜੋ ਕੁਸ਼ਲ ਕੰਮ ਦੇ ਅਨੁਭਵ, 
ਿਸੱਿਖਆ, ਭਾਸ਼ਾ  ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਵਰਗੀਆਂ ਯੋਗਤਾ 
ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤ� ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕਨ� ਡਾ ਿਵੱਚ 
ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੀ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਪਿਰਵਾਰ ਦੀ ਮਦਦ 
ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਫ਼ੀ ਪੈਸਾ ਹੈ।

Skilled Trades - ਕੁਸ਼ਲ ਵਪਾਰ 
ਇਹ ਸ਼ਰ੍ੇਣੀ ਉਹਨ� ਲੋਕ� ਲਈ ਹੈ, ਿਜਹਨ� ਕੋਲ 
ਕੁਸ਼ਲ ਵਪਾਰ ਿਵੱਚ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਦੋ ਸਾਲ ਦੇ ਪੂਰੇ ਸਮ� 
ਦੇ ਕੰਮ ਦਾ ਅਨੁਭਵ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਕੋਲ ਪੂਰੇ ਸਮ� ਦੇ 
ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਹੈ ਜ� ਆਪਣੇ ਵਪਾਰ ਿਵੱਚ 
ਯੋਗਤਾ ਦਾ �ਟਾਰੀਓ ਦਾ ਸਰਟੀਿਫ਼ਕੇਟ ਹੈ।

ਇਮੀਗਰ੍ੇਸ਼ਨ

ਪੱਕੇ ਵਸਨੀਕ ਦਾ ਦਰਜਾ

ਅਪਰਚੁਿਨਟੀਜ਼ �ਟਾਰੀਓ (�ਟਾਰੀਓ ਿਵੱਚ ਮੌਕੇ):  
�ਟਾਰੀਓ ਇਮੀਗਰ੍�ਟ ਨੌਿਮਨੀ ਪਰ੍ੋਗਰਾਮ (OINP) ਸੂਬੇ 
ਿਵੱਚ ਪਿਹਲ� ਤ� ਮੰਜ਼ਰੂਸ਼ੁਦਾ ਨੌਕਰੀ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਦੇ 
ਅਧਾਰ 'ਤੇ ਿਵਅਕਤੀਆਂ ਅਤੇ ਉਹਨ� ਦੇ ਪਿਰਵਾਰ� ਨੰੂ 
ਪੱਕੇ ਵਸਨੀਕ ਦੇ ਦਰਜੇ ਲਈ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੀਤਾ ਜਾ 
ਸਕਦਾ ਹੈ।   
�ਟਾਰੀਓ ਿਵੱਚ ਮੌਕੇ ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ 
1-800-267-7329 'ਤੇ ਕਾਲ ਕਰੋ ਜ�:
ontarioimmigration.ca ਜ� findlink.at/
ONT_PNP 'ਤੇ ਜਾਓ।
The Opportunities Ontario Program
ਐਕਸਪਰ੍ੈਸ ਐਟਂਰੀ ਿਸਸਟਮ (Express Entry 
System) ਹੇਠ ਅਪਰਚਿੁਨਟੀਜ਼ �ਟਾਰੀਓ ਪਰ੍ੋਗਰਾਮ 
ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਟਰ੍ੀਮ� ਹਨ:
Foreign Worker Stream (ਿਵਦੇਸ਼ੀ ਵਰਕਰ 
ਸਟਰ੍ੀਮ) – ਮੈਨ� ਜਰ ਸਬੰਧੀ, ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਜ� ਕੁਸ਼ਲ ਵਪਾਰ 
ਦਾ ਅਹੁਦਾ ਭਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਨੌਕਰੀਦਾਤਾ ਮੰਜ਼ਰੂਸ਼ੁਦਾ 
ਅਹੁਦਾ ਹੋਣ ਲਈ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਹੁਦਾ 
ਮੰਜ਼ਰੂ ਹੁੰ ਿਦਆਂ ਸਾਰ ਹੀ ਿਵਦੇਸ਼ੀ ਵਰਕਰ OINP 
ਅਰਜ਼ੀ ਭਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।
Human Capital Stream - ਿਹਉਮਨ ਕੈਪੀਟਲ 
ਸਟਰ੍ੀਮ
ਕਨ� ਡਾ ਦੇ ਕਾਲਜ� ਅਤੇ ਯੂਨੀਵਰਿਸਟੀਆਂ ਦੇ ਗਰ੍ੈਜੂਏਟ 
�ਟਾਰੀਓ ਿਵੱਚ ਦੋ ਸਾਲ ਦਾ ਿਡਪਲੋਮਾ ਜ� ਿਡਗਰ੍ੀ 
ਪਰ੍ੋਗਰਾਮ ਜ� ਇੱਕ ਸਾਲ ਦਾ ਪੋਸਟ ਗਰ੍ੈਜੂਏਟ 
ਸਰਟੀਿਫ਼ਕੇਟ ਪਰ੍ੋਗਰਾਮ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੇ ਦੋ ਸਾਲ� ਦੇ 
ਅੰਦਰ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਿਬਨ� ਕਾਰ ਕੋਲ 
ਮੈਨ� ਜਰ ਸਬੰਧੀ, ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਜ� ਕੁਸ਼ਲ ਵਪਾਰ ਦੇ ਅਹੁਦੇ 
'ਤੇ ਪੂਰੇ ਸਮ� ਦੇ ਪੱਕੇ ਕੁਸ਼ਲ ਕੰਮ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਜ਼ਰੂਰ 
ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।  ਨੌਕਰੀਦਾਤਾ ਨੰੂ 
ਅਪਰਚੁਿਨਟੀਜ਼ �ਟਾਰੀਓ ਵਲ� ਮੰਜ਼ਰੂਸ਼ੁਦਾ ਨੌਕਰੀ ਹੋਣ 
ਲਈ ਹੀ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
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Investors and Entrepreneurs - ਿਨਵੇਸ਼ਕ 
ਅਤੇ �ਦਮੀ
ਉਹਨ� ਲੋਕ� ਲਈ ਹੈ, ਿਜਹਨ� ਕੋਲ ਕਨ� ਡਾ ਿਵੱਚ 
ਜ� ਤ� ਿਨਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਿਨਵੇਸ਼ਕ ਸਮੂਹ ਜ� 
ਵ�ਚਰ ਕੈਪੀਟਲ ਫ਼ੰਡ ਤ� ਵਪਾਰ ਿਵੱਚ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 
ਪੂੰ ਜੀਕਾਰੀ ਹੈ।
Self-Employed People - ਸਵੈ-ਰਜ਼ੋਗਾਰ ਲੋਕ
ਇਹ ਸ਼ਰ੍ੇਣੀ ਉਹਨ� ਲੋਕ� ਲਈ ਹੈ, ਿਜਹਨ� ਦਾ 
ਇਰਾਦਾ �ਟਾਰੀਓ  ਿਵੱਚ  ਸੱਿਭਆਚਾਰਕ 
ਸਰਗਰਮੀਆਂ, ਐਥਲੈਿਟਕਸ ਜ� ਖੇਤੀ-ਪਰ੍ਬੰਧ ਦੇ 
ਖੇਤਰ� ਿਵੱਚ ਸਵੈ-ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਬਣਨਾ ਹੈ।

Family Sponsorship - ਪਿਰਵਾਰ ਦੀ 
ਸਪ�ਸਰਿਸ਼ਪ
ਪੱਕੇ ਵਸਨੀਕ ਜ� ਕਨ� ਡਾ ਦੇ ਨਾਗਿਰਕ ਇੱਥੇ 
ਇਮੀਗਰ੍ੇਟ ਕਰਾਉਣ  ਲਈ ਪਿਰਵਾਰ ਦੇ ਕੁੱਝ ਮ�ਬਰ� 
ਨੰੂ ਸਪ�ਸਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਪਿਰਵਾਰ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ 
ਮ�ਬਰ� ਿਵੱਚ ਜੀਵਨ-ਸਾਥੀ, ਆਸਿਰਤ ਬੱਚੇ, ਮਾਤਾ-
ਿਪਤਾ ਅਤੇ ਦਾਦਾ-ਦਾਦੀ/ਨਾਨਾ-ਨਾਨੀ ਅਤੇ ਹੋਰ 
ਿਵਸ਼ੇਸ਼ ਿਰਸ਼ਤੇਦਾਰ ਸ਼ਾਿਮਲ ਹਨ। ਇਹ ਦਰਸਾਉਣ 
ਲਈ ਿਕ ਸਪ�ਸਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਆਪਣੇ ਪਿਰਵਾਰ ਦੀ 
ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਨੰੂ ਆਮਦਨ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤ� 
ਜ਼ਰੂਰ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ।

Live-In Caregivers - ਿਲਵ-ਇਨ ਕੇਅਰਿਗਵਰ
ਯੋਗਤਾ ਪਰ੍ਾਪਤ ਵਰਕਰ ਬੱਿਚਆਂ, ਵੱਡੀ ਉਮਰ ਦੇ 
ਲੋਕ� ਜ� ਅਸਮਰਥ (ਅਪਾਹਜ) ਲੋਕ� ਲਈ ਿਲਵ-
ਇਨ ਕੇਅਰਿਗਵਰ ਬਣਨ ਲਈ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ 
ਹਨ। ਕੇਅਰਿਗਵਰ� ਦਾ ਕਨ� ਡਾ ਿਵੱਚ ਰਜ਼ੋਗਾਰਦਾਤਾ 
ਨਾਲ ਇੱਕ ਿਲਖਤੀ ਇਕਰਾਰਨਾਮਾ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਣਾ 
ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਦੋ ਸਾਲ ਲਈ ਪੂਰਾ ਸਮ� ਕੰਮ ਕਰਨ ਤ� 
ਬਾਅਦ, ਿਲਵ-ਇਨ ਕੇਅਰਿਗਵਰ ਪੱਕੇ ਵਸਨੀਕ ਦੇ 
ਦਰਜੇ ਲਈ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।




