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Orientation to Ontario

ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸੋਸ਼ਲ ਇੰਸ਼ੋਰ�ਸ ਨੰਬਰ 
(SIN) ਜ਼ਰੂਰ  ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਿਕਵ� 
ਅਪਲਾਈ ਕੀਤਾ ਜਾਏ, ਬਾਰੇ ਜਾਣਨ ਲਈ 
servicecanada.gc.ca ਜ� findlink.at/SIN 'ਤੇ 
ਸਰਿਵਸ ਕਨ� ਡਾ 'ਤੇ ਜਾਓ।

ਸਰਕਾਰੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼� (ਿਰਕਾਰਡ) ਦਾ ਮਲੁ�ਕਣ

ਇੱਕ ਮਲੁ�ਕਣ ਕਨ� ਡਾ ਤ� ਬਾਹਰ ਤੁਹਾਡੇ ਵਲ� ਮੁਕੰਮਲ 
ਕੀਤੀ ਗਈ ਿਸਖਲਾਈ ਅਤੇ ਪੜਹ੍ਾਈ ਦਾ ਕਨ� ਡਾ ਦੇ 
ਿਸੱਿਖਆ ਪਰ੍ਬੰਧ ਿਵੱਚ ਇਸਦੇ ਬਰਾਬਰ ਦੀ ਿਸੱਿਖਆ 
ਨਾਲ ਤੁਲਨਾ ਕਰੇਗਾ।

ਤੁਹਾਨੰੂ ਇਹ ਮਲੁ�ਕਣ ਕਰਾਉਣ ਜ� ਨਾ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ 
ਪੈ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਨੌਕਰੀਆਂ ਲਈ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨ ਤ� 
ਪਿਹਲ� ਇਹ ਪਤਾ ਲਾਉਣਾ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ ਿਕ ਤੁਹਾਨੰੂ 
ਿਰਕਾਰਡ� ਦਾ ਮੁਲ�ਕਣ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਹੋਰ 
ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ cicic.ca ਜ� findlink.at/cicic-
cred 'ਤੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਿਰਕਾਰਡ� ਲਈ ਕਨ� ਡੀਅਨ 
ਜਾਣਕਾਰੀ ਸ�ਟਰ (Canadian Information Centre 
for International Credentials) 'ਤੇ ਜਾਓ।

ਿਬਨਾ ਨ� ਮਬੱਧ ਅਤੇ ਸਵੈ-ਨ� ਮਬੱਧ ਿਕੱਤੇ

ਿਬਨਾ ਨ� ਮਬੱਧ ਿਕੱਤੇ ਿਵੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਤੁਹਾਨੰੂ
ਇੱਕ ਿਵਸ਼ੇਸ਼ ਲਾਇਸ�ਸ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।

ਿਬਨਾ ਨ� ਮਬੱਧ ਿਕੱਿਤਆਂ ਿਵੱਚ ਫ਼ਾਇਨ�ਸ਼ੀਅਲ ਮੈਨ� ਜਰ, 
ਅਰਥ ਸ਼ਾਸ਼ਤਰੀ, ਕੰਿਪਊਟਰ ਪਰ੍ੋਗਰਾਮਰ, ਬੁੱਕ ਕੀਪਰ, 
ਿਵਕਰੀ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ, ਿਰਟੇਲ ਮੈਨ� ਜਰ ਅਤੇ ਕਈ ਹੋਰ 
ਕੰਮ ਸ਼ਾਿਮਲ ਹਨ।

ਕੁਝ ਅਿਜਹੇ ਿਕੱਤੇ ਹਨ, ਿਜੱਥੇ ਸਰਟੀਿਫ਼ਕੇਸ਼ਨ ਉਪਲਬਧ 
ਹੈ, ਪਰ �ਟਾਰੀਓ ਿਵੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਇਸਦੀ ਲੋੜ 
ਨਹ� ਹੈ।

ਇਹਨ� ਨੰੂ ਸਵੈ-ਨ� ਮਬੱਧ ਿਕੱਤੇ ਿਕਹਾ ਜ�ਦਾ ਹੈ ਅਤੇ 
ਇਸਦਾ ਇੱਕ ਉਦਾਹਰਣ ਮਨੁੱਖੀ ਸਰ੍ੋਤ ਬਾਰੇ ਸਲਾਹਕਾਰ 
ਹੈ। ਕਈ

Funded by / Financé par

 ਨੌਕਰੀਦਾਤਾ ਪਰ੍ਮਾਿਣਤ ਪੇਸ਼ੇਵਰ� ਨੰੂ ਕੰਮ 'ਤੇ ਰੱਖਣਾ ਪਸੰਦ 
ਕਰਦੇ ਹਨ, ਭਾਵ� ਕਾਨੰੂਨ ਹੇਠ ਉਹਨ� ਨੰੂ ਇਸਦੀ ਲੋੜ ਨਹ� ਹੈ।

ਨ� ਮਬੱਧ ਿਕੱਤੇ

ਨ� ਮਬੱਧ ਿਕੱਤੇ ਿਵੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਤੁਹਾਨੰੂ �ਟਾਰੀਓ 
ਰੈਗੁਲੇਟਰੀ ਬੋਰਡ ਵਲ� ਿਦੱਤੇ ਜ�ਦੇ ਇੱਕ ਿਵਸ਼ੇਸ਼ ਲਾਇਸ�ਸ ਦੀ 
ਲੋੜ ਪਏਗੀ। ਨ� ਮਬੱਧ ਿਕੱਿਤਆਂ ਿਵੱਚ ਸੋਸ਼ਲ ਵਰਕਰ, ਨਰਸ, 
ਮਸਾਜ ਥੈਰਿੇਪਸਟ, ਇਲੈਕਟਰ੍ੀਸ਼ੀਅਨ, ਪਲੰਬਰ, ਇੰਜੀਨੀਅਰ, 
ਆਰਕੀਟੈਕਟ ਅਤੇ ਕਈ ਹੋਰ ਕੰਮ ਸ਼ਾਿਮਲ ਹਨ।

ਤੁਹਾਡਾ ਿਕੱਤਾ ਨ� ਮਬੱਧ, ਿਬਨਾ ਨ� ਮਬੱਧ ਜ� ਸਵੈ-ਨ� ਮਬੱਧ ਹੈ 
ਜ� ਨਹ�, ਦਾ ਪਤਾ ਲਾਉਣ ਲਈ ontario.ca ਜ� 
findlink.at/occup 'ਤੇ ਜਾਓ। 

ਲਾਇਸ�ਿਸੰਗ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਲਾਉਣ ਲਈ 1-866-670- 4094 
'ਤੇ ਗਲੋਬਲ 

ਐਕਸਪੀਰੀਐਸਂ �ਟਾਰੀਓ (Global Experience
Ontario) ਨੰੂ ਕਾਲ ਕਰੋ ਜ� ontario.ca ਜ� findlink.at/
GlobalExpe 'ਤੇ ਜਾਓ।

ਗਲੋਬਲ ਐਕਸਪੀਰੀਐਸਂ �ਟਾਰੀਓ- GLOBAL
EXPERIENCE ONTARIO (GEO)

ਗਲੋਬਲ ਐਕਸਪੀਰੀਐਸਂ �ਟਾਰੀਓ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਤੌਰ 'ਤੇ 
ਉਹਨ�  
ਿਸਖਲਾਈ ਪਰ੍ਾਪਤ ਲੋਕ� ਨੰੂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸੇਵਾਵ� ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼  
ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਨ� ਮਬੱਧ ਿਕੱਤੇ ਜ� ਲਾਜ਼ਮੀ ਵਪਾਰ, ਜੋ ਿਕ 
ਿਸਹਤ ਨਾਲ ਸਬੰਿਧਤ ਨਹ� ਹਨ, ਿਵੱਚ ਹਨ – GEO ਨਾਲ 
ਸੰਪਰਕ ਕਰਨ ਲਈ 1-866-670-4094 'ਤੇ ਕਾਲ ਕਰੋ ਜ� 
ontario.ca 'ਤੇ ਜਾਓ।

ਹੈਲਥ ਫ਼ੋਰਸ �ਟਾਰੀਓ (HEALTHFORCE ONTARIO)

ਹੈਲਥ ਫ਼ੋਰਸ �ਟਾਰੀਓ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਿਸਖਲਾਈ 
ਪਰ੍ਾਪਤ ਿਸਹਤ ਪੇਸ਼ੇਵਰ�
ਲਈ ਲਾਇਸ�ਿਸੰਗ ਅਤੇ ਕੈਰੀਅਰ ਦੇ ਿਵਕਲਪ� ਬਾਰੇ 
ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਦਾ

ਹੈ। ਹੈਲਥ ਫ਼ੋਰਸ �ਟਾਰੀਓ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰਨ ਲਈ 
1-800-596-4046 'ਤੇ ਕਾਲ ਕਰੋ ਜ�
healthforceontario.ca ਜ� findlink.at/
healthprofs 'ਤੇ ਜਾਓ।

�ਟਾਰੀਓ ਿਵੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨਾ

ਕੰਮ ਲਈ ਿਤਆਰੀ ਕਰਨਾ



ਿਬਰ੍ਿਜੰਗ ਪਰ੍ੋਗਰਾਮ

ਿਬਰ੍ਿਜੰਗ ਪਰ੍ੋਗਰਾਮ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਿਸਖਲਾਈ ਪਰ੍ਾਪਤ 
ਵਰਕਰ� ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਨੌਕਰੀ ਲੱਭਣ ਿਵੱਚ ਸਹਾਇਕ� ਨੰੂ 
ਿਸਖਲਾਈ ਅਤੇ ਕੰਮ ਦਾ ਅਨੁਭਵ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਹ 
ਪਰ੍ੋਗਰਾਮ ਲਾਇਸ�ਸ ਲੈਣ ਿਵੱਚ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦੇ 
ਹਨ, ਿਜਸਦੀ ਤੁਹਾਨੰੂ ਤੁਹਾਡੇ ਨ� ਮਬੱਧ ਿਕੱਤੇ ਿਵੱਚ ਪਰ੍ੈਕਿਟਸ 
ਕਰਨ ਲਈ ਲੋੜ ਪ�ਦੀ ਹੈ।

ਆਪਣੇ ਇਲਾਕੇ ਿਵਚਲੇ ਿਬਰ੍ਿਜੰਗ ਪਰ੍ੋਗਰਾਮ� ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਪਤਾ 
ਲਾਉਣ ਲਈ canada.ca ਜ� findlink.at/training 'ਤੇ 
ਜਾਓ। 

ਕੰਮ ਲੱਭਣਾ

ਹੇਠ� ਿਦੱਤੇ ਪਰ੍ੋਗਰਾਮ ਅਤੇ ਵੈਬਸਾਈਟ� ਿਕਰਤ ਬਜ਼ਾਰ ਅਤੇ ਅਤੇ 
ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਲੱਭਣ ਬਾਰੇ ਜਾਣਨ ਲਈ ਨਵ� ਆਉਣ ਵਾਿਲਆਂ ਦੀ 
ਮਦਦ ਕਰਦੀ ਹੈ।

ਵਰਕਰ� ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ

ਜੇ ਤਸੁ� ਕੰਮ 'ਤੇ ਜ਼ਖ਼ਮੀ ਹੋਏ ਹੋ, ਤ� ਤਸੁ� �ਟਾਰੀਓ ਦੀ 
ਕੰਮ ਵਾਲੀ ਥ� 'ਤੇ ਸੁਰੱਿਖਆ ਅਤੇ ਬੀਮਾ ਬੋਰਡ (WSIB) 
ਤ� ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਲਈ ਹੱਕਦਾਰ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ 
ਲਈ 1-800-387-0750 'ਤੇ ਕਾਲ ਕਰੋ ਜ� (WSIB) 
wsib.ca 'ਤੇ ਜਾਓ। 

• �ਟਾਰੀਓ ਿਕਰਤ ਬਜ਼ਾਰ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ -
Ontario labour market information: 
ontario.ca ਜ� findlink.at/LMI

• ਕਨ� ਡਾ ਿਵੱਚ ਕਮੰ ਕਰਨ ਸਬਧੰੀ ਟੂਲ- Working in 
Canada Tool: workingincanada.gc.ca 
settlement.org or findlink.at/Employinfo

• ਨੌਕਰੀਆ ਂਲਈ ਸਰਿਵਸ ਕਨ� ਡਾ ਦਾ ਡੈਟਾਬੇਸ: 
jobbank.gc.ca

ਨੌਕਰੀ ਲਈ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨਾ

ਐਪਂਲਾਇਮ�ਟ �ਟਾਰੀਓ – ਨੌਕਰੀ ਲੱਭਣ ਲਈ ਤੁਹਾਨੰੂ 
ਉਪਲਬਧ ਅਹਿੁਦਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਿਸਖਲਾਈ ਦੇ ਮਿੌਕਆਂ ਲਈ 
ਜ਼ਰੂਰੀ ਮੁਹਾਰਤ� ਅਤੇ ਸਹੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੰੂ 
ਆਪਣਾ ਵਧੀਆ ਰੈਜ਼ਮੇ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅਸਰਦਾਰ 
ਇੰਟਰਿਵਊ ਿਕਵ� ਿਦੱਤਾ ਜਾਏ, ਬਾਰੇ ਵੀ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਇਹਨ� ਮੁਹਾਰਤ� ਅਤੇ ਟੂਲਸ ਅਤੇ ਰਜ਼ੋਗਾਰ ਸਬੰਧੀ ਹੋਰ ਸੇਵਾਵ� 
ਬਾਰੇ ਜਾਣਨ ਲਈ ਆਪਣੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਿਵੱਚ ਐਪਂਲਾਇਮ�ਟ 
�ਟਾਰੀਓ ਦਫ਼ਤਰ ਿਵੱਚ ਜਾਓ। ਐਪਂਲਾਇਮ�ਟ �ਟਾਰੀਓ ਦੇ 
ਦਫ਼ਤਰ ਦਾ ਪਤਾ ਲਾਉਣ ਲਈ 1-800-387-5514 'ਤੇ ਕਾਲ 
ਕਰੋ ਜ� tcu.gov.on ਜ� findlink.at/ineedajob 'ਤੇ ਜਾਓ।

ਆਮ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ 1-800-387-5656 'ਤੇ ਐਪਂਲਾਇਮ�ਟ 
�ਟਾਰੀਓ ਸੰਪਰਕ ਸ�ਟਰ ਨੰੂ ਕਾਲ ਕਰੋ।
ਅੰਗਰ੍ੇਜ਼ੀ, ਫ਼ਰ੍�ਚ ਅਤੇ ਹੋਰ ਭਾਸ਼ਾਵ� ਿਵੱਚ ਸੇਵਾ ਉਪਲਬਧ ਹੈ।

ਕਨ� ਡਾ ਜੌਬ ਬ�ਕ – ਉਪਲਬਧ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਤ� ਅਲਾਵਾ, 
ਕਨ� ਡਾ ਜੌਬ ਬ�ਕ ਿਸਖਲਾਈ ਅਤੇ ਕੈਰੀਅਰ� ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ 
ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਇਹਨ� ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਜਾਣਨ ਲਈ workingincanada.gc.ca ਜ� 
jobsetc.gc.ca 'ਤੇ ਜਾਓ।

ਵਾਲੰਟੀਅਿਰੰਗ ਅਤੇ ਇੰਟਰਨਿਸ਼ਪ

ਨਵੀਆਂ ਮੁਹਾਰਤ�, ਅਨੁਭਵ ਲੈਣ ਅਤੇ ਸੰਭਵ ਨੌਕਰੀ ਦਾਿਤਆਂ 
ਵਾਲੇ ਨ� ਟਵਰਕ ਬਾਰੇ ਜਾਣਨ ਲਈ ਵਾਲੰਟੀਅਿਰੰਗ ਇੱਕ 
ਿਬਹਤਰੀਨ ਤਰੀਕਾ ਹੈ। ਇੰਟਰਨਿਸ਼ਪ ਥੜੋਹ੍ੀ-ਿਮਆਦ ਦੇ ਕੰਮ ਦੇ 
ਅਨੁਭਵ ਦਾ ਮੌਕਾ ਹੈ। ਕੁਝ ਇੰਟਰਨਿਸ਼ਪਸ ਨੰੂ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤਾ 
ਜ�ਦਾ ਹੈ, ਹੋਰਨ� ਲਈ ਇਹ ਵਾਲੰਟੀਅਰ ਕਰਨ ਦੇ ਮੌਕੇ ਹਨ।

211 'ਤੇ ਕਾਲ ਕਰੋ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਸਥਾਨਕ ਵਾਲੰਟੀਅਰ ਸ�ਟਰ ਦੀ 
ਥ� ਲਈ ਪੁੱਛੋ। 

ovcn.ca 'ਤੇ �ਟਾਰੀਓ ਵਾਲੰਟੀਅਰ ਸ�ਟਰ ਨ� ਟਵਰਕ 'ਤੇ ਜਾਓ।

ਕੈਰੀਅਰ ਐੱਜ (Career Edge) ਕਈ ਿਬਨਾ ਨ� ਮਬੱਧ ਖੇਤਰ� 
ਿਵੱਚ ਇੰਟਰਨਿਸ਼ਪ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ 
1-888-507-3343 'ਤੇ ਕਾਲ ਕਰੋ ਜ� careeredge.ca 'ਤੇ 
ਜਾਓ।

ਕੰਮ ਦੀ ਥ� ਦੇ ਹੱਕ

�ਟਾਰੀਓ ਦੇ ਮਨੁੱਖੀ ਹੱਕ� ਬਾਰੇ ਕੋਡ (The Ontario 
Human Rights Code)

ਇਸ ਕੋਡ  ਹੇਠ, ਿਵਅਕਤੀ ਦੀ ਉਮਰ, ਬਸੰ, ਮੂਲ ਦੇਸ਼, 
ਨਸਲੀ ਮੂਲ, ਧਰਮ, ਅਸਮਰਥਾ (ਅਪਗੰਤਾ), ਿਪਰਵਾਰ ਦਾ 
ਦਰਜਾ, ਿਲ ੰਗ ਪਛਾਣ ਜ� ਿਜਨਸੀ ਰੁਝਾਨ ਦੇ ਅਧਾਰ 'ਤੇ 
ਿਵਤਕਰਾ ਕਰਨਾ ਜ� ਤਗੰ-ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨਾ ਗ਼ੈਰਕਾਨੂ ੰਨੀ 
ਹੈ। �ਟਾਰੀਓ ਦੇ ਮਨੁੱਖੀ ਹੱਕ� ਬਾਰੇ ਕਮੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਕਮੰ 
ਵਾਲੀ ਥ� 'ਤੇ ਕੋਡ ਬਰਾਬਰੀ ਦੀ ਗਰਟੰੀ ਿਕਵ� ਕਰਦਾ ਹੈ, 
ਬਾਰੇ ਜਾਣੋ:ohrc.on.ca ਜ� findlink.at/ohrcemploy

ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਿਮਆਰ� ਬਾਰੇ ਕਾਨੰੂਨ (The Employment 
Standards Act-ESA)

ਇਹ ਕਾਨੰੂਨ ਿਮਆਰ ਤੈਅ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਿਜਹਨ� ਦੀ ਪਾਲਣਾ 
ਨੌਕਰੀਦਾਿਤਆਂ ਅਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ� ਨੰੂ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ 
ਹੈ, ਇਸ ਿਵੱਚ ਘੰਟੇ, ਤਨਖ਼ਾਹ ਅਤੇ ਕੰਮ ਦਾ ਆਲਾ-ਦੁਆਲਾ 
ਸ਼ਾਿਮਲ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ। 1-800-531-5551 'ਤੇ ਹੋਰ ਜਾਣਨ 
ਲਈ ਿਕਰਤ ਮਿਹਕਮੇ ਦੇ ਰਜ਼ੋਗਾਰ ਸਬੰਧੀ ਿਮਆਰ� ਬਾਰੇ 
ਜਾਣਕਾਰੀ ਸ�ਟਰ ਨੰੂ ਕਾਲ ਕਰੋ ਜ� ontario.ca ਜ� 
findlink.at/err 'ਤੇ ਜਾਓ।

ਆਿਕਉਪੇਸ਼ਨਲ ਿਸਹਤ ਅਤੇ ਸੁਰੱਿਖਆ ਕਾਨੂ ੰਨ (The 
Occupational Health & Safety Act)

ਇਹ ਕਾਨੂ ੰਨ ਵਰਕਰ� ਦੀ ਿਸਹਤ ਅਤੇ ਸੁਰੱਿਖਆ ਦੀ 
ਰਾਖੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨ ੌਕਰੀਦਾਿਤਆਂ ਦੀ ਿਜ਼ਮੰੇਵਾਰੀ ਦਾ 
ਖ਼ਾਕਾ ਿਤਆਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ontario.ca ਜ� findlink.at/
hsafety 'ਤੇ ਕੰਮ ਵਾਲੀ ਥ� ਿਵੱਚ ਸੁਰੱਿਖਆ ਅਤੇ ਵਰਕਰ 
ਵਜ� ਆਪਣੇ ਹੱਕ� ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਜਾਣੋ।

• ਵਰਕਰ ਦੀ ਿਸਹਤ ਅਤੇ ਸੁਰੱਿਖਆ ਜਾਗਰੂਕਤਾ 
ਿਵੱਚ 4 ਪੜਾਅ ਿਕਰਤ ਮਿਹਕਮੇ ਦੀ ਪਬਲੀਕੇਸ਼ਨ 
ਹੈ। ਇਸਦੀ ਕਾਪੀ ਲਈ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ,  
1-800-267- 8097 'ਤੇ ਸਰਿਵਸ �ਟਾਰੀਓ ਨੰੂ 
ਕਾਲ ਕਰੋ ਜ� ontario.ca ਜ� findlink.at/
hsawarenes 'ਤੇ ਜਾਓ।

• ਕੰਮ ਵਾਲੀ ਥ� ਿਵੱਚ ਸੁਰੱਿਖਆ ਸਬੰਧੀ ਿਚੰਤਾ ਬਾਰੇ 
ਿਰਪੋਰਟ ਕਰਨ ਲਈ 1-877-202-0008 'ਤੇ 
ਕਾਲ ਕਰੋ।




