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�ਟਾਰੀਓ ਿਵਚਲੇ ਕਈ ਸਕੂਲ ਬੋਰਡ ਬਾਲਗ਼� ਲਈ 
ਮੁਫ਼ਤ ਹਾਈ ਸਕੂਲ ਪਰ੍ੋਗਰਾਮ� ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ। 
ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਆਪਣੇ ਸਥਾਨਕ ਸਕੂਲ ਬੋਰਡ 
ਦੀ ਵੈਬਸਾਈਟ 'ਤੇ ਜਾਓ।

ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਕੂਲ ਦਾ ਆਪਣਾ ਿਡਪਲੋਮਾ ਆਨਲਾਈਨ 
ਕਰਨਾ ਵੀ ਸੰਭਵ ਹੈ। ilc.org 'ਤੇ ਸੁਤੰਤਰ ਪੜਹ੍ਾਈ-
ਿਲਖਾਈ ਸ�ਟਰ (Independent Learning 
Centre) 'ਤੇ ਜਾਓ।

ਿਵਦੇਸ਼ੀ ਕਾਲਜ ਜ� ਯੂਨੀਵਰਿਸਟੀ ਿਵੱਚ ਤੁਸ� ਉਹਨ� 
ਕੋਰਸ� ਲਈ ਕਰ੍ੈਿਡਟ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਜੋ ਤਸੁ� ਮੁਕੰਮਲ 
ਕੀਤੇ ਹਨ। ਹਰ ਸੰਸਥਾ ਦਾ ਆਪਣਾ ਖ਼ੁਦ ਦਾ ਮਲੁ�ਕਣ 
ਸਬੰਧੀ ਅਮਲ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ।

�ਟਾਰੀਓ ਕਾਲਜ�  ਜ� ਯੂਨੀਵਰਿਸਟੀਆਂ ਬਾਰੇ ਹੋਰ 
ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਟਰ੍ੇਿਨੰਗ ਕਾਲਜ�  ਅਤੇ 
ਯੂਨੀਵਰਿਸਟੀਆਂ ਬਾਰੇ ਮਿਹਕਮੇ: ontario.ca ਜ� 
findlink.at/findschool 'ਤੇ ਜਾਓ।

ਫ਼ਰ੍�ਚ-ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਕਾਲਜ�  ਅਤੇ ਯੂਨੀਵਰਿਸਟੀਆਂ ਬਾਰੇ 
ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ontario.ca ਜ� findlink.at/
Frenschool 'ਤੇ ਟਰ੍ੇਿਨੰਗ, ਕਾਲਜ�  ਅਤੇ 
ਯੂਨੀਵਰਿਸਟੀਆਂ ਬਾਰੇ ਮਿਹਕਮੇ 'ਤੇ ਜਾਓ।

ਮਾਲੀ ਸਹਾਇਤਾ

�ਟਾਰੀਓ ਦੇ ਕਾਲਜ�  ਅਤੇ ਯੂਨੀਵਰਿਸਟੀਆਂ ਿਵਚਲੇ 
ਿਵਿਦਆਰਥੀ �ਟਾਰੀਓ ਿਵਿਦਆਰਥੀ ਸਹਾਇਤਾ 
ਪਰ੍ੋਗਰਾਮ (OSAP) ਤ� ਮਾਲੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ 
ਹੱਕਦਾਰ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ osap.gov.on.ca 'ਤੇ ਜਾਓ।
ਫ਼ੈਡਰਲ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਕਨ� ਡਾ ਦੇ ਿਵਿਦਆਰਥੀਆਂ ਦੇ 
ਕਰਿਜ਼ਆਂ ਬਾਰੇ ਪਰ੍ੋਗਰਾਮ ਰਾਹ� ਕੁਝ ਫ਼ੰਡ ਮੁਹੱਈਆ 
ਕਰਦੀ ਹੈ: canlearn.ca

ਸੈਕੰਡਰੀ ਤ� ਬਾਅਦ ਦੀ ਿਸੱਿਖਆ

ਕਾਲਜ ਅਤੇ ਯੂਨੀਵਰਿਸਟੀਆਂ

ਕਾਲਜ, ਕੈਰੀਅਰ 'ਤੇ ਿਧਆਨ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਅਿਜਹੇ 
ਪਰ੍ੋਗਰਾਮ� ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਿਜਸ ਨਾਲ 
ਤਕਨਾਲੌਜੀ, ਿਸਹਤ, ਕਾਰੋਬਾਰ, ਮਿਹਮਾਨ-ਿਨਵਾਜ਼ੀ, 
ਟੂਿਰਜ਼ਮ ਅਤੇ ਕੰਮ-ਧੰਿਦਆਂ ਿਵੱਚ ਨੌਕਰੀ ਿਮਲਦੀ ਹੈ। 
ਸਰਟੀਿਫ਼ਕੇਟ ਪਰ੍ੋਗਰਾਮ� ਲਈ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇੱਕ ਸਾਲ 
ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਿਡਪਲੋਮਾ ਪਰ੍ੋਗਰਾਮ� ਿਵੱਚ ਪੂਰੇ ਸਮ� ਦੀ 
ਪੜਹ੍ਾਈ ਿਵੱਚ ਦੋ ਤ� ਿਤੰਨ ਸਾਲ ਲੱਗਦੇ ਹਨ। ਹੋਰ 
ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ �ਟਾਰੀਓ ontariocolleges.ca 'ਤੇ 
ਜਾਓ।ƫ

ਯੂਨੀਵਰਿਸਟੀਆਂ ਆਰਟਸ ਅਤੇ ਿਵਿਗਆਨ� ਿਵੱਚ 
ਅਕਾਦਿਮਕ  ਅੰਡਰ-ਗਰ੍ੈਜੂਏਟ (ਬੈਚਲਰ'ਸ) ਅਤੇ 
ਗਰ੍ੈਜੂਏਟ (ਮਾਸਟਰ'ਸ ਅਤੇ PhD) ਪਰ੍ੋਗਰਾਮ� ਦੇ ਨਾਲ 
ਹੀ ਿਸੱਿਖਆ, ਮੈਡੀਸਨ, ਡ�ਿਟਸਟਰ੍ੀ, ਕਾਨੰੂਨ ਅਤੇ 
ਇੰਜੀਿਨਅਿਰੰਗ ਿਵੱਚ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਪਰ੍ੋਗਰਾਮ� ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ 
ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ।

�ਟਾਰੀਓ ਯੂਨੀਵਰਿਸਟੀਆਂ ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ 
ouac.on.ca 'ਤੇ �ਟਾਰੀਓ ਯੂਨੀਵਰਿਸਟੀਆਂ ਦੇ 
ਅਰਜ਼ੀ ਸ�ਟਰ 'ਤੇ ਜਾਓ।

ਦਾਖ਼ਲੇ

ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜ� ਤ� ਕਾਲਜ ਜ� ਯੂਨੀਵਰਿਸਟੀ ਿਵੱਚ 
ਦਾਖ਼ਲੇ ਲਈ ਹਾਈ ਸਕੂਲ ਜ� ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਕੂਲ ਦੇ 
ਿਡਪਲੋਮੇ ਦੀ ਲੋੜ ਪ�ਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਤਸੁ� ਹਾਈ ਸਕੂਲ ਤ� 
ਗਰ੍ੈਜੂਏਟ ਨਹ� ਹੋ, ਤ� ਤਸੁ� ਆਪਣੇ ਅਨੁਭਵ ਦੇ ਅਧਾਰ 
'ਤੇ ਇੱਕ ਬਾਲਗ਼ ਿਵਿਦਆਰਥੀ ਵਜ� ਅਪਲਾਈ ਕਰ 
ਸਕਦੇ ਹੋ। ਬਾਲਗ਼ ਿਵਿਦਆਰਥੀ 19 ਸਾਲ ਜ� ਵੱਧ 
ਉਮਰ ਦੇ ਅਤੇ ਕਨ� ਡਾ ਦੇ ਨਾਗਿਰਕ ਜ� ਪੱਕੇ ਵਸਨੀਕ 
ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।

ਯੂਨੀਵਰਿਸਟੀਆਂ ਿਵੱਚ ਦਾਖ਼ਲੇ ਲਈ ਅਿਹਮ ਤਾਰੀਖ਼� 
ਬਾਰੇ ਜਾਣਨ ਲਈ ontariocolleges.ca ਜ� 
findlink.at/OnColleges 'ਤੇ ਓਰੀਓ 
ਯੂਨੀਵਰਿਸਟੀਆਂ ਦੇ ਅਰਜ਼ੀ ਸ�ਟਰ 'ਤੇ ਜ70
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ਅਪਰ੍�ਿਟਸਿਸ਼ਪ (ਿਸਖ�ਦਰੂ) ਿਸਖਲਾਈ

ਇੱਕ ਿਸਖ�ਦਰੂ ਅਨੁਭਵ ਪਰ੍ਾਪਤ ਵਰਕਰ� ਦੀ ਸੇਧ 
ਹੇਠ ਨੌਕਰੀ 'ਤੇ ਕੁਸ਼ਲ ਵਪਾਰ ਿਸਖਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ 
ਿਸਖ�ਦਰੂ ਵਜ� ਤੁਹਾਨੰੂ ਇੱਕ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਮੰਿਨਆ 
ਜ�ਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਤਨਖ਼ਾਹ ਿਮਲਦੀ ਹੈ। ਅਪਰ੍�ਿਟਸਿਸ਼ਪ 
(ਿਸਖ�ਦਰੂ) ਿਸਖਲਾਈ ਰਾਹ� 150 ਤ� ਵੱਧ ਕੁਸ਼ਲ 
ਵਪਾਰ ਿਸੱਖੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ontario.ca ਜ� findlink.at/trades 'ਤੇ 
ਅਪਰ੍�ਿਟਸਿਸ਼ਪ (ਿਸਖ�ਦਰੂ) ਿਸਖਲਾਈ ਬਾਰੇ 
ਹੋਰ ਜਾਣਨ ਲਈ oyap.com 'ਤੇ ਹਾਈ 
ਸਕੂਲ ਦੇ ਿਵਿਦਆਰਥੀਆਂ ਲਈ �ਟਾਰੀਓ 
ਯੂਥ ਅਪਰ੍�ਿਟਸਿਸ਼ਪ ਪਰ੍ੋਗਰਾਮ ਬਾਰੇ ਜਾਣੋ। 

ਕੀ ਤੁਹਾਨੰੂ ਪਤਾ ਹੈ?

�ਟਾਰੀਓ ਿਵਚਲੇ ਪਰ੍ਾਈਵੇਟ 
ਕੈਰੀਅਰ ਕਾਲਜ, ਪਬਿਲਕ 
ਕਾਲਜ�  ਵ�ਗ ਨ� ਮਬੱਧ ਨਹ� 
ਹਨ ਅਤੇ ਉਹ ਬਹੁਤ ਿਜ਼ਆਦਾ 
ਫ਼ੀਸ ਲ�ਦੇ ਹਨ।
ਸਾਰੇ ਿਵਕਲਪ� ਦੀ ਿਧਆਨ ਨਾਲ 
ਖੋਜ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।




