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Orientation to Ontario

ਨੌਜਵਾਨ
�ਟਾਰੀਓ ਿਵੱਚ ਬੱਿਚਆਂ, ਗਭਰਟੇ� ਅਤੇ 
ਨੌਜਵਾਨ  ਬਾਲਗ਼� ਲਈ ਕਈ ਿਵਸ਼ੇਸ਼ ਸੇਵਾਵ� 
ਹਨ। ਕਈ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ 
ਏਜੰਸੀਆਂ ਪੜਹ੍ਾਈ, ਰੋਜ਼ਗਾਰ, ਵਾੱਲੰਟੀਅਿਰੰਗ, 
ਿਸਹਤ ਅਤੇ ਸਮਾਜਕ ਮੁੱਿਦਆਂ ਿਵੱਚ ਮਦਦ 
ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ।ƫ

ਸਕਦੇ ਹਨ। ਕੋ-ਆਪ ਿਵਿਦਆਰਥੀ �ਟਾਰੀਓ ਯੂਥ 
ਅਪਰ੍�ਿਟਸਿਸ਼ਪ ਪਰ੍ੋਗਰਾਮ (OYAP) ਰਾਹ� ਵਪਾਰ� ਿਵੱਚ 
ਅਪਰ੍�ਿਟਸਿਸ਼ਪ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ tcu.gov.on.ca 
ਜ� findlink.at/oyap

�ਟਾਰੀਓ ਿਵੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਰਕਮ� ਨਾਲ ਚੱਲਣ ਵਾਲੇ 40 
ਤ� ਵੱਧ ਕਾਲਜ ਅਤੇ ਯੂਨੀਵਰਿਸਟੀਆਂ ਹਨ। ਸੂਬੇ ਿਵੱਚ 
400 ਤ� ਵੱਧ ਪਰ੍ਾਈਵੇਟ ਕੈਰੀਅਰ ਕਾਲਜ ਵੀ ਹਨ।
tcu.gov.on.ca ਜ� findlink.at/findschool 'ਤੇ 
ਸੈਕੰਡਰੀ ਤ� ਬਾਅਦ ਦੀ ਪੜਹ੍ਾਈ ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਜਾਣੋ।
ਕਨ� ਡਾ ਦੀਆਂ ਹਿਥਆਰਬੰਦ ਫ਼ੌਜ� (Canadian Armed 
Forces) ਨੌਜਵਾਨ  ਮਰਦ� ਅਤੇ ਔਰਤ� ਨੰੂ ਪੜਹ੍ਾਈ ਅਤੇ 
ਕੈਰੀਅਰ ਦੀ ਿਵਆਪਕ ਰ�ਜ ਦੇ ਮਿੌਕਆਂ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ 
ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਹਾਲ�ਿਕ ਹਿਥਆਰਬੰਦ ਫ਼ੌਜ� ਿਵੱਚ 
ਸ਼ਾਿਮਲ ਹੋਣ ਲਈ ਤੁਹਾਨੰੂ ਕਨ� ਡਾ ਦਾ ਨਾਗਿਰਕ ਜ਼ਰੂਰ 
ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਰੋਜ਼ਗਾਰ

�ਟਾਰੀਓ ਿਵੱਚ ਨੌਜਵਾਨ ਾਂ ਦਾ ਰਜ਼ੋਗਾਰ ਇੱਕ ਵੱਡੀ 
ਿਚੰਤਾ ਹੈ। ਅਿਜਹੀਆਂ ਕਈ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ ਅਤੇ ਏਜੰਸੀਆਂ 
ਹਨ, ਜੋ ਪਾਰਟ-ਟਾਈਮ ਰਜ਼ੋਗਾਰ ਅਤੇ ਕੈਰੀਅਰ ਦੇ 
ਮੌਿਕਆਂ ਦਾ ਪਤਾ ਲਾਉਣ, ਦਹੋ� ਨੰੂ ਲੱਭਣ ਿਵੱਚ ਨੌਜਵਾਨ 
ਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ।

ਯੂਥ ਜੌਬਸ ਪਰ੍ੋਗਰਾਮ (Youth Jobs Program) ਦੀ 
ਵੈਬਸਾਈਟ 'ਤੇ ਨੌਕਰੀਆਂ, ਮੁਹਾਰਤ� ਸਬੰਧੀ ਿਸਖਲਾਈ 
ਅਤੇ �ਦਮੀ ਸਬੰਧੀ ਸਹਾਇਤਾ ਬਾਰੇ ਸੂਚੀ ਿਦੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, 
ਜੋ �ਟਾਰੀਓ ਿਵਚਲੇ ਨੌਜਵਾਨ ਾਂ ਦੀ ਉਮਰ ਅਤੇ ਸਿਥਤੀ 
ਦੇ ਅਧਾਰ 'ਤੇ ਉਹਨ� ਲਈ ਉਪਲਬਧ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹ ੈ
ontario.ca  ਜ� findlink.at/yjprogr

ਕੰਮ 'ਤੇ ਹੱਕ ਅਤੇ ਸੁਰੱਿਖਆ

ਕੰਮ ਵਾਲੀ ਥ� 'ਤੇ ਨੌਜਵਾਨ ਾਂ ਦੇ ਜ਼ਖ਼ਮੀ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ 
ਲਗਭਗ ਦੁੱਗਣੀ ਹੈ। ਕਨ� ਡਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨੌਜਵਾਨ ਾਂ 
ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵ� ਦੀ ਵੈਬਸਾਈਟ 'ਤੇ ਕੰਮ ਵਾਲੀ ਥ� ਦੀ 
ਸੁਰੱਿਖਆ ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਜਾਣੋ: youth.gc.ca ਜ� 
findlink.at/jobsafe 

�ਟਾਰੀਓ ਿਵਚਲੇ ਨੌਜਵਾਨ ਾਂ ਨੰੂ 18 ਸਾਲ ਦੀ 
ਉਮਰ ਜ� ਆਪਣਾ ਹਾਈ ਸਕੂਲ ਦਾ ਿਡਪਲੋਮਾ 
ਮੁਕੰਮਲ ਕਰਨ ਤੱਕ ਸਕੂਲ ਜ਼ਰੂਰ ਜਾਣਾ 
ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। �ਟਾਰੀਓ ਿਵੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ 
ਿਵਿਦਅਕ ਤਰੀਕੇ ਉਪਲਬਧ ਹਨ। ਆਪਣਾ ਨ� 
ਰਿਜਸਟਰ ਕਰਾਉਣ ਵੇਲ਼ੇ �ਟਾਰੀਓ ਿਵਚਲੇ 
ਹਾਈ ਸਕੂਲ ਤੁਹਾਡੀ ਇਮੀਗਰ੍ੇਸ਼ਨ ਦੀ ਸਿਥਤੀ 
ਬਾਰੇ ਨਹ� ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ।

ਹਾਈ ਸਕੂਲ ਸਿਹਕਾਰੀ ਿਸੱਿਖਆ (co-op) 
ਪਰ੍ੋਗਰਾਮ ਰਾਹ�, ਿਵਿਦਆਰਥੀ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਦਾ 
ਅਨੁਭਵ ਲ�ਿਦਆਂ ਹੋਇਆਂ ਆਪਣੇ ਿਡਪਲੋਮੇ 
ਲਈ ਕਰ੍ੈਿਡਟ ਹਾਿਸਲ ਕਰ 
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• NewYouth.ca ਨਵ� ਆਉਣ ਵਾਲੇ 
ਨੌਜਵਾਨ ਾਂ ਲਈ ਸਕੂਲ, ਕੰਮ, ਿਸਹਤ 
ਅਤੇ ਇਮੀਗਰ੍ੇਸ਼ਨ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ 
ਆੱਨਲਾਈਨ ਭਾਈਚਾਰਾ ਹੈ। ਇਸ ਿਵੱਚ 
ਸੂਬੇ ਭਰ ਿਵੱਚ ਨੌਜਵਾਨ ਾਂ ਲਈ 
ਪਰ੍ੋਗਰਾਮ� ਦੀ ਸੂਚੀ ਵੀ ਿਦੱਤੀ ਗਈ ਹੈ 
ਅਤੇ ਨਵ� ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਨੌਜਵਾਨ ਾਂ ਲਈ 
ਉਪਲਬਧ ਕਈ ਵਜ਼ੀਿਫ਼ਆਂ, ਗਰ੍�ਟ� ਅਤੇ 
ਬਰਸਰੀਆਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਿਦੱਤੀ ਗਈ ਹੈ 
newyouth.ca 

• �ਟਾਰੀਓ ਿਵੱਚ ਨੌਜਵਾਨ ਾਂ ਲਈ ਮੌਕੇ 
(Youth Opportunities Ontario) 
ਰੋਜ਼ਗਾਰ, ਪੜਹ੍ਾਈ, ਸਮਾਜਕ ਪਰ੍ੋਗਰਾਮ� 
ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਭਰ ਿਵੱਚ ਵਾਲੰਟੀਅਿਰੰਗ ਬਾਰੇ 
ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਦਾ ਹੈ 
youthconnect.ca 

ਪੜਹ੍ਾਈ



�ਟਾਰੀਓ ਦਾ ਿਕਰਤ ਮਿਹਕਮਾ ਇੱਕ ਵਰਕਰ ਵਜ� 
ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਕ� ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਦਾ ਹੈ: 
ontario.ca ਜ� findlink.at/youngwork ƫ

ਨੌਜਵਾਨ ਦੀ ਿਨਯੁਕਤੀ ਅਤੇ ਵਾੱਲੰਟੀਅਿਰੰਗ

ਕਈ ਭਾਈਚਾਰਕ ਸ�ਟਰ ਨੌਜਵਾਨ ਾਂ ਲਈ ਪਰ੍ੋਗਰਾਮ� 
ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਇਸ ਿਵੱਚ ਕਲੱਬ, 
ਸਮਾਜਕ ਇਕੱਠ, ਖਡੇ� ਅਤੇ ਿਫ਼ਟਨ� ਸ 
ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਅਤੇ ਭਾਈਚਾਰਕ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ 
ਸ਼ਾਿਮਲ ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ।

ਮਦਦ ਲੈਣਾ

ਿਕਸੇ ਵੀ ਉਮਰ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ� ਲਈ ਿਕਡਸਹੈਲਪਫੋਨ 
(KidsHelpPhone) ਇੱਕ ਅਨਾਮ ਅਤੇ ਗੁਪਤ 
ਸਲਾਹਕਾਰੀ ਸੇਵਾ ਹੈ। ਤਸੁ� ਉਹਨ� ਦੀ 24-ਘੰਟੇ ਦੀ 
ਹੌਟਲਾਈਨ ਨੰੂ ਕਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜ� ਬਾਅਦ ਦੇ ਸੁਆਲ 
ਆੱਨਲਾਈਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। KidsHelpPhone ਡਿੇਟੰਗ, 
ਹਮਉਮਰ ਦਾ ਦਬਾਅ ਵਰਗੇ ਰਜ਼ੋ ਦੇ ਮਸਿਲਆਂ ਅਤੇ 
ਮਾਨਿਸਕ ਿਸਹਤ, ਦੁਰਿਵਹਾਰ ਅਤੇ ਧ�ਸਬਾਜ਼ੀ 
(bullying) ਵਰਗੇ ਵੱਧ ਗੰਭੀਰ ਮਾਮਿਲਆਂ ਿਵੱਚ ਮਦਦ 
ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। 1-800-668-6868 'ਤੇ ਕਾਲ ਕਰੋ ਜ� 
kidshelpphone.ca 'ਤੇ ਜਾਓ।

KidsHelpPhone ਬੱਿਚਆਂ ਅਤੇ ਨੌਜਵਾਨ  ਦੀ ਮਦਦ 
ਿਕਵ� ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਜਾਣਨ ਲਈ 
newyouth.ca ਜ� findlink.at/kidshelp 'ਤੇ ਿਨਉ 
ਯੂਥ (New Youth) 'ਤੇ ਜਾਓ।

• ਤਸੁ� ਆਪਣੇ ਇਲਾਕੇ ਿਵਚਲੀਆਂ 
ਜੱਥਬੰੇਦੀਆਂ ਆਨਲਾਈਨ ਵੇਖੋ ਜ� ਆਪਣੀ 
ਸਥਾਨਕ ਸੈਟਲਮ�ਟ ਏਜੰਸੀ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ 
ਕਰੋ: newyouth.ca ਜ� findlink.at/youth

• ਸਮੂਹ� ਦੀ ਸਲਾਹਕਾਰੀ ਬਾਰੇ ਜਾਣਨ ਲਈ 
newyouth.ca ਜ� findlink.at/
youthadvoc 'ਤੇ ਜਾਓ।

ਵਾਲੰਟੀਅਿਰੰਗ ਲੋਕ� ਨੰੂ ਿਮਲਣ, ਨਵੀਆਂ ਮੁਹਾਰਤ� 
ਿਸਖਣ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੰੂ ਜਾਣਨ ਦਾ ਇੱਕ 
ਵਧੀਆ ਤਰੀਕਾ ਹੈ।
�ਟਾਰੀਓ ਨੌਜਵਾਨ  ਵਾਲੰਟੀਅਰ ਚੁਣੌਤੀ (Youth 
Volunteer Challenge) 'ਤੇ ਵਾਲੰਟੀਅਿਰੰਗ ਬਾਰੇ 
ਹੋਰ ਜਾਣੋ: ctw.ovcn.ca

ਨੌਜਵਾਨ  ਮੁਜਰਮਾਨਾ ਿਨਆ (YOUTH 
CRIMINAL JUSTICE)

ਨੌਜਵਾਨ  ਿਨਆ ਪਰ੍ਬੰਧ ਆਮ ਅਦਾਲਤੀ ਪਰ੍ਬੰਧ 
ਨਾਲ� ਵੱਖਰਾ ਹੈ। 12 ਅਤੇ 17 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ 
ਿਵਚਕਾਰ ਦਾ ਨੌਜਵਾਨ , ਜਦ� ਕਾਨੰੂਨ ਤੋੜਦਾ ਹੈ, 
ਤ� ਪਿੁਲਸ ਸਿਥਤੀ ਨਾਲ ਨਿਜੱਠਣ ਲਈ ਵੱਖ-ਵੱਥ 
ਜੁਗਤ� ਦੀ ਵਰਤ� ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜੁਰਮ ਕਰਨ 
ਵਾਲੇ ਨੌਜਵਾਨ  ਨੰੂ ਪਿੁਲਸ ਤ� ਜ� ਚੌਕਸੀ ਿਚਤਾਵਨੀ 
ਿਮਲ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜ� ਉਸ ਨੰੂ ਭਾਈਚਾਰਕ ਪਰ੍ੋਗਰਾਮ 
ਿਵੱਚ ਰੈਫਡਰ ਕੀਤਾ ਜ�ਦਾ ਹੈ। ਗੰਭੀਰ ਮਾਮਿਲਆਂ 
ਿਵੱਚ ਨੌਜਵਾਨ  'ਤੇ ਜੁਰਮ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲੱਗ 
ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤ ਿਵੱਚ ਜਾਏਗਾ।

ਕੀ ਤੁਹਾਨੰੂ ਪਤਾ ਹੈ?

• ਜਦ� ਤਸੁ� 16 ਸਾਲ ਦੇ ਹੁੰ ਦੇ ਹੋ, ਤ� ਤਸੁ� G1 
ਡਰ੍ਾਈਿਵੰਗ ਲਾਇਸ�ਸ ਲਈ ਅਪਲਾਈ ਕਰ 
ਸਕਦੇ ਹੋ।

• ਤੁਸ� 16 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ 'ਤੇ �ਟਾਰੀਓ 
ਵਰਕਸ ਲਈ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, 
ਬਸ਼ਰਤੇ ਤਸੁ� ਕੁਝ ਸ਼ਰਤ� ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਦੇ 
ਹੋਵੋ।

• ਜੇ ਤਸੁ� ਸੈਕੰਡਰੀ ਤ� ਬਾਅਦ ਦੇ ਪੂਰੇ ਸਮ� ਦੇ 
ਿਵਿਦਆਰਥੀ ਹੋ, ਤ� ਤਸੁ�  �ਟਾਰੀਓ 
ਿਵਿਦਆਰਥੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪਰ੍ੋਗਰਾਮ (OSAP) 
ਦੇ ਿਵਿਦਆਰਥੀ ਦੇ ਕਰਿਜ਼ਆਂ ਲਈ ਅਪਲਾਈ 
ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।

• ਜਦ� ਤਸੁ� 18 ਸਾਲ ਦੇ ਹੁੰ ਦੇ ਹੋ, ਤ� ਤਸੁ� 
ਿਮਉਿਨਸੀਪਲ, ਸੂਬਾਈ ਅਤੇ ਫ਼ੈਡਰਲ ਚਣੋ� 
ਿਵੱਚ ਵੋਟ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹੋ।

• �ਟਾਰੀਓ ਿਵੱਚ ਤੰਬਾਕੂ ਖ਼ਰੀਦਣ ਲਈ ਤੁਹਾਡੀ 
ਉਮਰ 19 ਸਾਲ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

• �ਟਾਰੀਓ ਿਵੱਚ ਸ਼ਰਾਬ ਖ਼ਰੀਦਣ ਅਤੇ ਪੀਣ 
ਲਈ ਤੁਹਾਡੀ ਉਮਰ 19 ਸਾਲ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ 
ਹੈ।




