
ਖਤੇੀਬਾੜੀ
ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ, ਸਲਾਹਕਾਰ, ਅਤੇ ਮਾਨਹਰ  
ਿਰਸਰੀ ਅਤੇ ਗ੍ਰੀਿ ਹਾਊਸ ਵਰਕਰ 
ਸਪੁਰਵਾਇਜ਼ਰ ਅਤੇ ਕਾਮ,ੇ ਭੋਜਿ, ਪਅੇ ਪਦਾਰਥ ਅਤੇ  
ਤੰਬਾਕੂ ਪ੍ਰਨਕਨਰਆ

ਨਿਰਮਾਣ
ਨਿਰਮਾਣ ਮਿੇੈਜਰ ਅਤੇ ਇੰਸਪਕੈਟਰ
ਠੇਕਦੇਾਰ ਅਤੇ ਸਪੁਰਵਾਇਜ਼ਰ, ਕਾਰਪੈਂਟਰੀ ਵਪਾਰ
ਨਿਰਮਾਣ ਅਸੈਂਬਲਰ
ਨਿਰਮਾਣ ਵਪਾਰ ਸਹਾਇਕ ਅਤੇ ਕਾਮੇ

ਨਿਹਤ ਨਿਨਿਆਿ
ਫਾਰਮਾਨਸਸਟ
ਹੈਡ ਿਰਸਾ ਂਅਤੇ ਸਪੁਰਵਾਇਜ਼ਰ 
ਰਨਜਸਟਰਡ ਿਰਸਾਂ
ਸਸ਼ੋਲ ਵਰਕਰ

ਜਾਣਕਾਰੀ, ਿਚੰਾਰ, ਟਕੈਿੋਲੋਜੀ
ਕਨੰਪਊਟਰ ਿੈਟਵਰਕ ਤਕਿੀਕੀ ਮਾਨਹਰ
ਕਨੰਪਊਟਰ ਅਤੇ ਇੰਫਮੋਸ਼ੇਿ ਨਸਸਟਮ ਮਿੇੈਜਰ
ਕਨੰਪਊਟਰ ਇੰਜੀਿੀਅਰ 
ਗ੍ਰਾਨਫਕ ਨਡਜ਼ਾਇਿਰ ਅਤੇ ਇਲਸਟ੍ਰਟੇਰ

ਿਚੰਾਲਿ ਅਤੇ ਟਰਾਿਂਪਰੋਟਸ਼ੇਿ
ਨਡਸਪਚੈਰ ਅਤੇ ਰਡੇੀਓ ਆਪਰਟੇਰ 
ਟਰਕੱ ਡਰਾਇਵਰ
ਮਾਲ ਭੇਜਣ ਵਾਲੇ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਪਤਕਰਤਾ
ਟਰਾਸਂਪਰੋਟ ਮਿੇੈਜਰ
ਕਸਟਮ, ਨਸ਼ਪ, ਅਤੇ ਹੋਰ ਦਲਾਲ

ਨਿਰਮਾਣ
ਨਿਰਮਾਣ ਮਿੇੈਜਰ
ਵਲੈਡਰ ਅਤੇ ਸਬੰਨਧਤ ਮਸ਼ੀਿ ਆਪਰਟੇਰ
ਮਕਿੈੀਕਲ ਇੰਜੀਿੀਅਰ ਤਕਿੀਕੀ ਮਾਨਹਰ ਅਤੇ ਤਕਿੀਕੀ ਮਾਨਹਰ ਇੰਜੀਿੀਅਰ

ਿਰੈ-ਿਪਾਟਾ ਅਤੇ ਮਨਹਮਾਿਿਾਜ਼ੀ 
ਫੂਡ ਕਾਉਂਟਰ ਅਟੈਂਡੈਂਟ, ਨਕਚਿ ਹੈਲਪਰ 
ਫੂਡ ਸਰਨਵਸ ਸਪੁਰਵਾਇਜ਼ਰ
ਨਰਟਲੇ ਟਰਡੇ ਸਪੁਰਵਾਇਜ਼ਰ
ਬਾਰਟੈਂਡਰ
ਮਜ਼ੇਬਾਿ ਅਤੇ ਮਜ਼ੇਬਾਿ ਔਰਤਾਂ

ਿੌਕਰੀਆਂ ਨਕੱਥੇ ਹਿ?
ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਲਈ ਉਹ ਕੈਰੀਅਰ ਚੁਣਿ ਦੀ ਇੱਛਾ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਨਜਸ ਨਵੱਚ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਅਿੇਕਾਂ ਮੌਕੇ ਹੋਣ, ਇਸ 
ਲਈ ਮੌਜੂਦ ਿੌਕਰੀਆਂ ਦੀ ਭਾਲ ਕਰਿਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਿ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਹੇਠਾਂ ਨਦੱਤੇ ਖੇਤਰ ਅਤੇ ਕੈਰੀਅਰ ਨਵੰਡਸਰ –ਅਸੈਕਸ 
(Windsor-Essex) ਨਵੱਚ ਆਸ਼ਾਜਿਕ ਹਿ ਅਤੇ ਭਨਵੱਖ ਨਵੱਚ ਵੀ ਇਹਿਾਂ ਦੇ ਨਿਰੰਤਰ ਆਸ਼ਾਜਿਕ ਰਨਹਣ ਦੀ 
ਉਮੀਦ ਰਨਹੰਦੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਵਰਕਫੋਰਸਨਵੰਡਸਰ-ਇਸੈਕਸ ਦੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਉੱਤੇ ਇਹਿਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ਅਤੇ ਿੌਕਰੀਆਂ ਬਾਰੇ 
ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ: 
www.workforcewindsoressex.com

ਇਹ ਕੈਰੀਅਰ ਟੂਲਨਕੱਟ ਤੁਹਾਿੰੂ ਕੁਝ ਕੈਰੀਅਰ ਅਤੇ ਆਤਮ-ਨਚੰਤਿ ਸਬੰਧੀ ਕਾਰਜਿੀਤੀਆ ਂ 
ਦੇ ਕੇ ਅਤੇ ਤੁਹਾਿੰੂ ਨਵੰਡਸਰ-ਇਸੈਕਸ ਦੇ ਆਸ਼ਾਜਿਕ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਨਕਆ ਂਬਾਰ ੇਜਾਣਕਾਰੀ  

ਦੇ ਕੇ ਤੁਹਾਡ ੇਬੱਚ ੇਦਾ ਕੈਰੀਅਰ ਖੋਜਣ ਨਵੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰੇਗੀ।

ਕੈਰੀਅਰ ਨਿਰਧਾਰਿ ਨਿੱਚ ਤੁਹਾਡ ੇਜਮਾਤ 7/8  
ਦੇ ਬੱਚ ੇਦੀ ਮਦਦ ਕਰਿ ਲਈ ਇੱਕ ਿਰੋਤ

ਓਨਟਾਰੀਓ ਮਿਨੀਸਟ੍ੀ ਆਫ਼ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਪੇਰੇਂਟਸ ਰੀਮਿੰਗ ਆਊਟ ਗ੍ਾਾਂਟ ਦੁਆਰਾ ਫੰਡ ਕੀਤੇ ਇਸ ਸਰੋਤ ਨੂੰ ਵਰਕਫੋਰਸ ਮਵੰਡਸਰ-ਇਸੈਕਸ ਕੈਥੋਮਿਕ ਮਡਸਮਟ੍ਕਟ  
ਬੋਰਡ ਪੇਰੇਂਟ ਇਨਵੋਿਵਿੈਂਟ ਕਿੇਟੀ ਦੀ ਸਾਾਂਝੇਦਾਰੀ ਨਾਿ ਮਤਆਰ ਕੀਤਾ ਮਗਆ।

Ontario
MINISTRY OF

EDUCATIONਨਜ਼ਆਦਾ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹ?ੈ
ਸਪੰਰਕ: ਸਟਫੈਿੀ ਨਡਊਪਲੇ ਵਰਕਫਰੋਸ ਨਵਡੰਸਰ ਇਸਕੈਸ

sdupley@workforcewindsoressex.com  |  info@workforcewindsoressex.com
www.workforcewindsoressex.com

ਨਿਖਾਂਦਰੂਪੁਣਾ: ਇੱਕ ਨਵਸ਼ੇਸ਼ ਨਕੱਤੇ ਲਈ ਤੁਹਾਿੰੂ ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਤਿਖਾਹ ਸਮੇਤ ਟ੍ਰ ੇਨਿੰਗ ਨਦੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਨਿਖੱਣ ਦਰੌਾਿ ਕਮਾਓ: ਤੁਿੀਂ ਆਪਣੀ ਪੜ੍ਾਈ ਦਰੌਾਿ ਕਮਾ ਿਕਦ ੇਹ ੋਅਤੇ ਨਿਖਾਦਂਰਆਂੂ ਲਈ ਮਜੂੌਦ ਿਰਾਟਂਾ ਂਦ ੇਯਿੋ ਬਣ ਿਕਦ ੇਹ।ੋ 

ਪ੍ੈਕਟੀਕਲ ਕੰਮ ਦਾ ਅਿੁਭਿ: ਤੁਿੀਂ ਆਪਣੀ ਪੜ੍ਾਈ ਦੌਰਾਿ ਪ੍ੈਕਟੀਕਲ ਕੈਰੀਅਰ ਦਾ ਅਿੁਭਿ ਹਾਨਿਲ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਨਿੰਡਿਰ-ਇਿੈਕਿ 
ਨਿੱਚ ਹੁਿਰਮੰਦ ਨਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਲੋੜ ਰਨਹੰਦੀ ਹੈ।

ਤੁਹਾਿੰੂ ਅਨਜਹਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰਦਾਤਾ ਖੋਜਣਾ ਪਵੇਗਾ, ਜ ੋਤੁਹਾਿੰੂ ਨਸਖਾਂਦਰੂ ਦੇ ਤੌਰ ਤ ੇਰੱਖੇ।
ਨਸਖਾਂਦਰੂਪੁਣੇ ਿਾਲ ਨਿਰਮਾਣ ਅਸੈਂਬਲਰ ਬਨਣਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹ,ੈ ਜ ੋਨਵੰਡਸਰ-ਇਸੈਕਸ ਨਵਚਲੇ ਨਿਰਮਾਣ ਖੇਤਰ ਦਾ ਵਚਿਬੱਧ ਕੈਰੀਅਰ 
ਹ!ੈ ਨਿਰਮਾਣ ਅਸੈਂਬਲਰ ਉਦਯੋਨਗਕ ਮਸ਼ੀਿਰੀ ਅਤੇ ਮਸ਼ੀਿੀ ਉਪਕਰਿ ਿੂ ੰਇੰਸਟਾਲ ਕਰਦਾ ਹ,ੈ ਕਾਇਮ ਰੱਖਦਾ ਹ,ੈ ਸਮੱਨਸਆ ਦਾ ਹੱਲ 
ਕਰਦਾ ਹ ੈਅਤੇ ਉਹਿਾ ਂਦੀ ਮੁਰੰਮਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕੈਰੀਅਰ ਲਈ ਸਥਾਿਕ ਮੱਧਮ ਤਿਖਾਹ $27.20/ਘੰਟਾ ਹੈ।
ਨਸਖਾਂਦਰੂਪੁਣੇ ਬਾਰ ੇਨਜ਼ਆਦਾ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ www.earnwhileyoulearn.ca ਉੱਤ ੇਜਾਓ।

ਕਾਲਜ: ਤੁਸੀਂ ਨਡਪਲੋਮਾ ਕਰਦੇ ਅਤੇ ਅਕਸਰ ਲਾਗੂ ਮੁਹਾਰਤਾਂ ਨਸੱਖਦੇ ਹੋ।
ਕਾਲਜ ਨਡਪਲੋਮਾ ਅਕਿਰ ਿਿਤਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਿ ਨਿੱਚ ਯੂਿੀਿਰਨਿਟੀ ਦੀ ਨਡਿਰੀ ਲੈਣ ਿਾਲੋਂ  ਘੱਟ ਿਮਾਂ ਲੱਿਦਾ ਹੈ। 

ਤੁਿੀਂ ਪ੍ੈਕਟੀਕਲ ਨਿਆਿ ਪ੍ਾਪਤ ਕਰਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਨਿਸ਼ੇਸ਼ ਿੌਕਰੀ ਖੇਤਰਾਂ ਲਈ ਨਤਆਰ ਹੁੰਦੇ ਹੋ।

ਕੁਝ ਿੌਕਰੀਆ ਂਲਈ ਯੂਿੀਵਰਨਸਟੀ ਦੀ ਨਡਗਰੀ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਕਾਲਜ ਦੇ ਨਡਪਲੋਮੇ ਿਾਲ ਕੰਨਪਊਟਰ ਿੈਟਵਰਕ ਤਕਿੀਕੀ ਮਾਨਹਰ ਬਨਣਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹ,ੈ ਜ ੋਨਵੰਡਸਰ-ਇਸੈਕਸ ਨਵੱਚ ਜਾਣਕਾਰੀ, 
ਸੰਚਾਰ, ਟੈਕਿੋਲੋਜੀ ਨਵੱਚ ਆਸ਼ਾਜਿਕ ਕੈਰੀਅਰ ਹ!ੈ ਕੰਨਪਊਟਰ ਿੈਟਵਰਕ ਤਕਿੀਕੀ ਮਾਨਹਰ ਸਥਾਿਕ ਅਤੇ ਵਾਇਡ ਏਰੀਆ ਿੈਟਵਰਕਾਂ 
(LAN ਅਤੇ WAN), ਮੇਿਫਰੇਮ ਿੈਟਵਰਕਾਂ, ਹਾਰਡਵੇਅਰ, ਸਾਫਟਵੇਅਰ ਅਤੇ ਸਬੰਨਧਤ ਕੰਨਪਊਟਰ ਉਪਕਰਿਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਸਥਾਨਪਤ 
ਕਰਦੇ ਹਿ, ਸੰਚਾਨਲਤ ਕਰਦੇ ਹਿ, ਕਾਇਮ ਰੱਖਦੇ ਹਿ ਅਤੇ ਇਹਿਾ ਂਨਵੱਚ ਤਾਲਮੇਲ ਕਾਇਮ ਰੱਖਦੇ ਹਿ। ਇਸ ਕੈਰੀਅਰ ਲਈ ਸਥਾਿਕ 
ਮੱਧਮ ਤਿਖਾਹ $27.01/ਘੰਟਾ ਹੈ।
ਓਿਟਾਰੀਓ ਕਾਲਜਾ ਂਬਾਰ ੇਨਜ਼ਆਦਾ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ www.ontariocolleges.ca ਉੱਤ ੇਜਾਉ।

ਯੂਿੀਿਰਨਿਟੀ: ਤੁਸੀਂ ਨਡਗਰੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਅਕਸਰ ਨਸਧਾਂਤਕ ਨਗਆਿ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦੇ ਹ ੋ

ਯੂਿੀਿਰਨਿਟੀ ਿਿਾਤਕ ਆਮ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਆਪਣੇ ਪੂਰੇ ਜੀਿਿ ਦੌਰਾਿ ਨਜ਼ਆਦਾ ਧਿ ਕਮਾਉਂਦੇ ਹਿ।

ਕਈ ਿੌਕਰੀਆਂ ਲਈ ਯੂਿੀਿਰਨਿਟੀ ਦੀ ਨਡਿਰੀ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਹੈ।

ਨਿਧਾਂਤਕ ਨਿਆਤ ਅਤੇ ਮਹੱਤਿਪੂਰਿ ਿੋਚ ਦੀਆਂ ਮੁਹਾਰਤਾਂ ਿੰੂ ਪ੍ਾਪਤ ਕਰੋ।

ਆਮ ਤੌਰ ਤ ੇਸਭ ਤੋਂ ਮਨਹੰਗਾ ਨਵਕਲਪ; ਕਈ ਨਵਨਦਆਰਥੀ ਕਰਜ਼ ੇਨਵੱਚ ਡੱੁਬ ਜਾਂਦੇ ਹਿ।
ਯੂਿੀਵਰਨਸਟੀ ਦੀ ਨਡਗਰੀ ਿਾਲ ਫਾਰਮਾਨਸਸਟ ਬਨਣਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹ,ੈ ਜ ੋਨਕ ਨਵੰਡਸਰ –ਇਸੈਕਸ ਦੇ ਨਸਹਤ ਨਵਨਗਆਿ ਖੇਤਰ ਦਾ 
ਆਸ਼ਾਜਿਕ ਕੈਰੀਅਰ ਹ!ੈ ਫਾਰਮਾਨਸਸਟ ਦਵਾਈਆ ਂਨਮਲਾਉਂਦ ੇਹਿ ਅਤੇ ਡਾਕਟਰ ਦੁਆਰਾ ਦੱਸੀਆ ਂਦਵਾਈਆ ਂਨਦੰਦੇ ਹਿ, ਦਵਾਈ 
ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੀ ਖੋਜ ਅਤੇ ਨਵਕਾਸ ਨਵੱਚ ਭਾਗ ਲੈਂਦੇ ਹਿ, ਅਤੇ ਸਲਾਹ ਸਬੰਧੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਦੰਦੇ ਹਿ। ਇਸ ਕੈਰੀਅਰ ਲਈ ਸਥਾਿਕ ਮੱਧਮ 
ਤਿਖਾਹ $53.60/ਘੰਟਾ ਹੈ।
ਓਿਟੇਰੀਓ ਯੂਿੀਵਰਨਸਟੀਆਂ ਬਾਰ ੇਨਜ਼ਆਦਾ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ www.ouac.on.ca ਉੱਤ ੇਜਾਓ

ਕਾਰਜ ਿਥਾਿ: ਤੁਸੀਂ ਹਾਈ ਸਕੂਲ ਤੋਂ ਨਸੱਧਾ ਕੰਮ ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋ।
ਨਟਊਸ਼ਿ ਿਾਿਤੇ ਭੁਿਤਾਿ ਕਰਿ ਦੀ ਲੋੜ ਿਹੀਂ; ਇਿ ਲਈ ਤੁਿੀਂ ਧਿ ਬਚਾ ਿਕਦੇ ਹੋ। 

ਨਕਿੇ ਿੀ ਿਮੇਂ ਹੋਰ ਨਿੱਨਖਆ/ਟੇ੍ਨਿੰਿ ਲੈ ਿਕਦੇ ਹੋ।

ਕੰਮ ਦਾ ਿਡਮੁੱਲਾ ਅਿੁਭਿ ਨਮਲਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਿੀਂ ਕੈਰੀਅਰ ਨਿੱਚ ਆਪਣੀਆਂ ਪਿੰਦਾਂ ਅਤੇ ਿਾਪਿੰਦਾਂ ਪ੍ਤੀ ਜਾਣੂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹੋ

ਤੁਸੀਂ ਕਈ ਿੌਕਰੀਆ ਂਲਈ ਯੋਗਤਾ ਤੋਂ ਘੱਟ ਯੋਗ ਹ ੋਸਕਦੇ ਹੋ।
ਨਸੱਧਾ ਕਾਰਜ ਸਥਾਿ ਉੱਤ ੇਜਾਣ ਿਾਲ ਮਾਲ ਭੇਜਣ ਵਾਲੇ-ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਿ ਵਾਲੇ ਬਨਣਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹ,ੈ ਜ ੋਨਕ ਨਵੰਡਸਰ-ਇਸੈਕਸ ਨਵੱਚ 
ਸਮੱਗਰੀ ਅਤੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਖੇਤਰ ਦਾ ਇੱਕ ਆਸ਼ਾਜਿਕ ਕੈਰੀਅਰ ਹ!ੈ ਮਾਲ ਭੇਜਣ ਵਾਲੇ-ਮਾਲ ਪ੍ਰਾਪਤ-ਕਰਤਾ ਵਸਤੂਆ ਂਅਤੇ ਮਾਲ 
ਿੂ ੰਇੱਕ ਸਥਾਿ ਤੋਂ ਦੂਜੇ ਸਥਾਿ ਤੱਕ ਭੇਜਣ, ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਿ ਅਤੇ ਲੈ ਜਾਣ/ਨਲਆਉਣ ਦੀ ਗਤੀਨਵਧੀ ਦਾ ਨਰਕਾਰਡ ਰੱਖਦੇ ਹਿ। ਇਸ 
ਕੈਰੀਅਰ ਨਵੱਚ ਸਥਾਿਕ ਮੱਧਮ ਤਿਖਾਹ $18/ਘੰਟਾ ਹੈ।
ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਓਿਟਾਰੀਓ ਬਾਰ ੇਨਜ਼ਆਦਾ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ, www.tcu.gov.on.ca/eng/ 
Employmentontario ਉੱਤ ੇਜਾਓ

*ਸਾਰੀਆ ਂਸੈਂਪਲ ਕੈਰੀਅਰ ਪ੍ਰੋਫਾਇਲਾਂ ਕੈਿੇਡਾ ਜਾਬ ਬੈਂਕ ਦੀਆ ਂਹਿ। ਇਹਿਾ ਂਿੌਕਰੀਆ ਂਅਤੇ ਹੋਰ ਕੈਰੀਅਰ ਬਾਰ ੇਨਜ਼ਆਦਾ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ www.jobbank.gc.ca  
ਉੱਤ ੇਜਾਓ

ਲਾਭ ਹਾਿੀ ਸੈਂਪਲ ਪਾਥਵੇ ਕੈਰੀਅਰ

ਕੈਰੀਅਰ ਦੇ ਰਾਹ
ਹਾਈ ਸਕੂਲ ਦੀ ਪੜ੍ਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੈਰੀਅਰ ਦੇ ਚਾਰ ਸੰਭਾਨਵਤ ਰਾਹ ਹਿ। ਹਰ ਰਾਹ ਦੇ ਲਾਭ ਅਤੇ ਹਾਿੀਆ ਂਹਿ ਅਤੇ 
ਹਰੇਕ ਰਾਹ ਸਾਰਥਕ ਅਤੇ ਆਸ਼ਾਜਿਕ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਵੱਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਨਜਹਾ ਕੋਈ ਰਾਹ ਿਹੀਂ ਹ,ੈ ਜ ੋਦੂਨਜਆ ਂਿਾਲੋਂ  ਨਬਹਤਰ 
ਜਾ ਂਬਦਤਰ ਹੋਵ ੇ– ਇਹ ਸਭ ਤੁਹਾਡ ੇਬੱਚ ੇਦੀਆ ਂਲੋੜਾ ਂਅਤੇ ਟੀਨਚਆ ਂਉੱਤ ੇਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਲਈ
ਮਾਪਨਆਂ

ਕੈਰੀਅਰ
ਟੂਲਕਨੱਟ

http://www.earnwhileyoulearn.ca
http://www.ontariocolleges.ca
http://www.ouac.on.ca
http://www.tcu.gov.on.ca/eng/ Employmentontario
http://www.tcu.gov.on.ca/eng/ Employmentontario


ਨਜ਼ਮੇੰਿਾਰੀ/ਜਿਾਬਦਹੇੀ 
ਉਹਿਾ ਂਿੂ ੰਨਜ਼ਮੰਵੇਾਰੀ ਨਦਓ ਅਤੇ ਨਜ਼ਮੰਵੇਾਰ ਬਣਾਓ।
ਉਹਿਾ ਂਿੂ ੰਆਪਣੇ ਦਮ ਤ ੇਕਮੰ ਜਾ ਂਪ੍ਰਜੈੋਕਟ ਪਰੂ ੇਕਰਿ ਨਦਓ (ਨਜਵੇਂ ਨਕ ਉਹਿਾ ਂਦੁਆਰਾ ਆਪਣੇ 
ਬੈਡਰਮੂ ਿੂ ੰਪੇਂਟ ਕਰਿਾ)।

ਫੈਿਲੇ ਲੈਣਾ
ਉਹਿਾ ਂਿੂ ੰਨਜਿੰਾ ਸਭੰਵ ਹ ੋਸਕ ੇਆਪਣੇ ਲਈ ਨਜ਼ਆਦਾ ਤੋਂ ਨਜ਼ਆਦਾ ਫਸੈਲੇ ਲੈਣ ਨਦਓ।
ਉਹਿਾ ਂਿੂ ੰਉਹ ਚੋਣਾ ਂਨਦਓ ਜ ੋਮਲੁਾਕਂਣ ਨਵਕਲਪਾ ਂਿਾਲ ਉਹਿਾ ਂਿੂ ੰਫਸੈਲੇ ਲੈਣ ਨਦਦੰੀਆਂ ਹੋਣ।

ਿਕਾਰਾਤਮਕ ਰਿਈੱਆ
ਮਾਣ/ਆਤਮ-ਸਤੋੰਸ਼ ਬਾਰ ੇਚਰਚਾ ਕਰ ੋਜ ੋਕਮੰ ਪਰੂਾ ਕਰਿ ਤ ੇਆਉਂਦਾ ਹੈ।
ਉਹਿਾ ਂਦ ੇਯਤਿਾ ਂਦੀ ਨਸਫਤ ਕਰ ੋ(ਜ਼ਰਰੂੀ ਿਹੀਂ ਿਤੀਜਾ ਆਉਣ ਤ ੇਹੀ) ਜਦੋਂ ਕਮੰ ਪਰੂਾ ਕਰਦ ੇਹਿ।

ਅਿਿਾਈ ਦੀਆਂ ਮੁਹਾਰਤਾਂ
ਆਪਣੇ ਬਚੱ ੇਿੂ ੰਇਹ ਨਸਖਾਉਣ ਲਈ ਉਤਸਾਨਹਤ ਕਰੋ ਨਕ ਉਹ ਕਮੰ ਨਕਵੇਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵ ੇਨਜਸ ਨਵਚੱ  
ਉਹ ਚਗੰ ੇਹਿ ਜਾ ਂਨਜਸ ਬਾਰ ੇਉਹ ਨਗਆਿ ਰਖੱਦ ੇਹਿ।
ਨਕਸ ੇਕਮੰ ਬਾਰ ੇਉਹਿਾ ਂਦੀ ਸਲਾਹ ਜਾ ਂਫੀਡਬੈਕ ਲਓ। 

ਯਜੋਿਾ ਬਣਾਉਣ/ਟੀਚਾ ਨਿਰਧਾਨਰਤ ਕਰਿਾ
ਉਹਿਾ ਂਿੂ ੰਨਦਿ ਦੀ ਸਰੈ ਜਾ ਂਫਮੈਲੀ ਡੀਿਰ ਦੀ ਯੋਜਿਾ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਹੋ।
ਉਹਿਾ ਂਿਾਲ ਛੋਟ-ੇਛੋਟ ੇਟੀਚੇ ਨਤਆਰ ਕਰ ੋਅਤੇ ਉਹਿਾ ਂਦੀ ਤਰਕੱੀ ਦਾ ਨਿਰੀਖਣ ਕਰੋ।
ਉਹਿਾ ਂਿੂ ੰਉਸ ਤ ੇਨਧਆਿ ਕੇਂਦਨਰਤ ਕਰਿ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਨਹਤ ਕਰੋ ਜ ੋਉਹਿਾ ਂਿੂ ੰਉਹਿਾ ਂਦ ੇਟੀਚੇ ਤੱਕ 
ਪਹੰੁਚਣ ਨਵਚੱ ਉਤਸ਼ਾਨਹਤ ਕਰਦਾ ਹ ੈਅਤੇ ਜ ੋਉਹਿਾ ਂਦਾ ਉਤਸ਼ਾਹ ਘਟਾਉਂਦਾ ਹੈ।

ਤੁਹਾਡੇ ਬਚੱ ੇਦ ੇਕੈਰੀਅਰ ਨਿਰਧਾਰਿ ਲਈ ਕੌਸ਼ਲ
ਇਹਿਾ ਂ ਨਵਚੱੋਂ ਕੁਝ ਮਹੁਾਰਤ ਅਤੇ ਤਰੀਕ ੇਹੇਠਾ ਂ ਨਦਤੇੱ ਹਿ, ਜ ੋਤੁਹਾਡੇ ਬਚੱ ੇ ਨਵਚੱ ਇਹਿਾ ਂਕਸ਼ੌਲਾ ਂਿੂ ੰ
ਨਵਕਨਸਤ ਕਰਿ ਨਵਚੱ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦ ੇਹਿ।

ਤੁਹਾਡ ੇਬੱਚ ੇਦੇ ਕੈਰੀਅਰ ਦਾ ਨਿਕਾਿ
ਤੁਹਾਡਾ ਬੱਚਾ ਕੰਮ ਦੇ ਅਨਜਹੇ ਨਵਸ਼ਵ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਿ ਜਾ ਨਰਹਾ ਹੈ, ਜੋ ਵਧ ਰਹੀ ਟੈਕਿੋਲੋਜੀ ਅਤ ੇ
ਜਿਸੰਨਖਆ ਪਨਰਵਰਤਿਾਂ ਕਾਰਿ ਲਗਾਤਾਰ ਬਦਲ ਨਰਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਸੰਭਵ ਹੈ ਨਕ ਤੁਹਾਡਾ ਬੱਚਾ ਇੱਕ ਨਦਿ 
ਅਨਜਹਾ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ, ਜੋ ਅਜੇ ਮੌਜੂਦ ਿਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਨਕ ਤੁਹਾਡਾ ਬੱਚਾ ਆਪਣੀਆਂ ਰੁਚੀਆਂ ਅਤ ੇ
ਮੁਹਾਰਤਾਂ ਦੀ ਪਨਹਚਾਣ ਕਰਿ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਇਹ ਨਸੱਖਣ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋਵੇ ਨਕ ਇਹ ਮੌਜੂਦਾ ਕੰਮਾਂ ਨਵੱਚ ਨਕਵੇਂ 
ਨਫੱਟ ਬੈਠ ਸਕਦੇ ਹਿ। ਇਹ ਪ੍ਰਨਕਨਰਆ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਕੈਰੀਅਰ ਨਿਰਧਾਰਿ ਦਾ ਨਹੱਸਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਮਾਤ 7 ਅਤ ੇ
8 ਨਵੱਚ ਇਸ ਪ੍ਰਨਕਨਰਆ ਉੱਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇਣ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਨਕ ਤੁਹਾਡਾ ਬੱਚਾ ਕੋਰਸ ਅਤੇ ਕੈਰੀਅਰ ਸਬੰਧੀ ਫੈਸਲੇ 
ਲੈਣ ਲਈ ਹਾਈ ਸਕੂਲ ਨਵੱਚ ਨਬਹਤਰ ਨਤਆਰੀ ਿਾਲ ਜਾਵੇਗਾ।

ਇਥੱ ੇਕੁਝ ਕਾਰਜਿੀਤੀਆਂ ਹਿ ਨਜਹਿਾ ਂਦੀ ਵਰਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਕਰੈੀਅਰ ਖੋਜ ਚੱਕਰ ਦ ੇ4 ਭਾਗਾ ਂਿਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਬਚੱ ੇਦੀ 
ਮਦਦ ਕਰਿ ਲਈ ਕਰ ਸਕਦ ੇਹੋ। 

1 ਆਤਮ-ਨਚੰਤਿ
ਬੱਚ ੇਦੇ ਅਿੁਭਵਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਿ ਦੌਰਾਿ ਉਹ ਪੁੱਛ ਸਕਦਾ ਹ:ੈ

 � ਮੈਂ ਇਸ ਅਿੁਭਵ ਬਾਰ ੇਕੀ ਪਸੰਦ/ਿਾਪਸੰਦ ਕੀਤਾ?
 � ਮੈਿੂ ੰਨਕਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਸਨਹਜ/ਅਸਨਹਜ ਲੱਗੀ?
 � ਕੀ ਮੈਂ ਖੁਦ ਬਾਰ ੇਕੁਝ ਨਸੱਨਖਆ? 
 � ਕੀ ਮੈਂ ਅਨਜਹਾ ਦੁਬਾਰਾ ਕਰ ਸਕਾਂਗਾ?

ਤੁਹਾਡਾ ਬੱਚਾ ਇਸ ਨਵੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਵੀ ਮੰਗ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਉਹਿਾ ਂਦੇ ਆਤਮ-ਨਗਆਿ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪੱਖਾਂ 
ਨਵੱਚ ਅੰਤਰਝਾਤ ਮਾਰ ਸਕਦੇ ਹ ੋਨਜਵੇਂ:

 � ਉਹਿਾ ਂਦੀਆ ਂਤਾਕਤਾ ਂਕੀ ਹਿ? ਕਮਜ਼ੋਰੀਆ ਂਕੀ ਹਿ?
 � ਲੋਕ ਉਹਿਾ ਂਦੀ ਨਕਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਨਸਫ਼ਤ ਕਰਦੇ ਹਿ?
 � ਉਹ ਕਦੋਂ ਬੋਰ ਨਦਖਦੇ ਹਿ?
 � ਉਹ ਨਕਸ ਕਾਰਿ ਨਿਰੀਖਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਗਵਾ ਨਦੰਦੇ ਹਿ?
 � ਉਹ ਨਕਹਿਾਂ ਹਾਲਤਾ ਂਜਾ ਂਮਾਹੌਲ ਨਵੱਚ ਨਜ਼ਆਦਾ ਸੁਭਾਨਵਕ ਅਤੇ ਸ਼ਾਂਤ ਨਦਖਦੇ ਹਿ?
 � ਉਹ ਨਕਹਿਾਂ ਨਵਨਸ਼ਆ ਂਨਵੱਚ ਚੰਗ/ੇਖਰਾਬ ਹਿ?

ਤੁਹਾਡਾ ਬੱਚਾ ਗੈਰ-ਰਸਮੀ ਆਿਲਾਇਿ ਕੈਰੀਅਰ ਮੁਲਾਂਕਣਾਂ ਨਵੱਚ ਭਾਗ ਲੈਣ ਦਾ ਚਾਹਵਾਿ ਵੀ ਹ ੋਸਕਦਾ ਹੈ। 
ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆਿਲਾਇਿ ਮੁਲਾਂਕਣ ਸੂਚੀ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹ:ੋ http://bit.do/oal

ਪ੍ਨਕਨਰਆ
ਜਮਾਤ 7 ਅਤੇ 8 ਨਵੱਚ, ਤੁਹਾਡਾ ਬੱਚਾ ਅਜੇ 
ਛੋਟਾ ਹ ੈਅਤੇ ਉਸ ਲਈ ਕਰੈੀਅਰ ਚੁਣਿ 
ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਜਲਦਬਾਜ਼ੀ ਹ,ੈ ਪਰ ਉਹ 
ਕਰੈੀਅਰ ਅਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਰਚੁੀਆਂ ਅਤੇ 
ਮਹੁਾਰਤਾ ਂਦੀ ਖੋਜ ਕਰਿ ਲਈ ਸਹੀ 
ਉਮਰ ਨਵਚੱ ਹੈ। ਇਹ ਟੂਲਨਕੱਟ ਤੁਹਾਡੇ 
ਬਚੱ ੇਦ ੇਕਰੈੀਅਰ ਨਿਰਧਾਰਿ ਦ ੇਨਹੱਸ ੇ
ਦ ੇਤੌਰ ਤ ੇਕਰੈੀਅਰ ਦੀ ਖੋਜ ਕਰਿ 
ਨਵਚੱ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰਗੇੀ। ਕਰੈੀਅਰ 
ਖੋਜ ਚੱਕਰ ਿੂ ੰਹੇਠਾ ਂ4 ਭਾਗਾ ਂਨਵਚੱ ਵਨੰਡਆ 
ਨਗਆ ਹੈ।

ਆਤਮ-ਨਚੰਤਿ: 
ਰੁਚੀਆ,ਂ ਹੁਿਰ, ਮੁਹਾਰਤ ਅਤ ੇ

ਕੰਮ/ਨਿੱਖਣ/ਨਿੱਖਣ ਿਬੰਧੀ ਪਿੰਦਾਂ 
ਲਈ ਅਿੁਭਿ ਪ੍ਦਰਨਸ਼ਤ ਕਰੋ। 

ਕੈਰੀਅਰ ਦੀ ਖਜੋ:
ਨਜ਼ਆਦਾ ਕੈਰੀਅਰਾ ਂਬਾਰ ੇਜਾਣੋ ਨਜਿੰਾ 
ਨਜ਼ਆਦਾ ਬਾਰ ੇਤੁਿੀਂ ਜਾਣ ਿਕਦ ੇਹ ੋ
ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਆਤਮ-ਨਿਆਿ ਦੇ 

ਅਿੁਿਾਰ ਅਿੁਕੂਲ ਚੀਜ਼ਾ ਂਤ ੇਨਧਆਿ 
ਕੇਂਦਨਰਤ ਕਰ।ੋ

ਇਿ 
ਨਿਆਿ ਦਾ  

ਨਰਕਾਰਡ ਰਖੱਣਾ: 
ਇਿਦਾ ਨਰਕਾਰਡ ਰਖੱ ੋਅਤੇ  

ਇਿਿੂ ੰਬਦਲੋ ਨਕਉਂਨਕ ਤੁਿੀਂ ਆਪਣੇ 
ਆਪ ਬਾਰ ੇਨਜ਼ਆਦਾ ਨਿਖੱਦ ੇਹ।ੋ

ਕੰਮ ਕਰਿ ਦੀ  
ਕੋਨਸ਼ਸ਼ ਕਰਿਾ: 

ਿਿੇਂ ਕੰਮ ਕਰਿ ਦੀ  
ਕੋਨਸ਼ਸ਼ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀਆਂ 

ਰਚੁੀਆਂ ਖਜੋੋ।

1

3

24

ਆਤਮ-ਨਿਆਿ

ਮਰੇੀਆਂ ਪਿਦੰਾ ਂਅਤੇ ਰੁਚੀਆਂ ਕੀ ਹਿ?
ਮਰੇੀਆਂ ਿਾਪਿਦੰਾ ਂਕੀ ਹਿ?
ਮਰੇੀਆਂ ਮਹੁਾਰਤਾ ਂਕੀ ਹਿ?
ਮੈਂ ਨਕਿ ਨਿੱਚ ਚੰਿਾ ਹਾ?ਂ
ਮਿੂੈ ੰਕੰਮ ਕਰਿ ਲਈ ਨਕਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਉਤਸ਼ਾਨਹਤ ਕਰਦੀ ਹ?ੈ
ਮੈਂ ਨਕਹੜੀਆਂ ਕਾਰਜ ਿਨਥਤੀਆਂ ਪਿਦੰ ਕਰਦਾ ਹਾ?ਂ
ਮਰੇ ੇਕੀ ਮੁਲੱ ਕੀ ਹਿ?
ਮੈਂ ਨਬਹਤਰੀਿ ਤਰੀਕੇ ਿਾਲ ਨਕਿੇਂ ਨਿਖਦਾ ਹਾ?ਂ
ਮਰੇੀਆਂ ਕੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀਆਂ ਹਿ?
ਮੈਂ ਿਫ਼ਲਤਾ ਪਤ੍ੀ ਕੀ ਿਜ਼ਰੀਆ ਰੱਖਦਾ ਹਾ?ਂ

ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਕੀ ਹ?ੈ
ਨਕਿ੍ੰਾ ਂਅਿੁਭਿਾ ਂਿੇ  

ਮਿੂੈ ੰਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ  
ਨਦਤੱੀ ਹ?ੈ

ਉਦਾਹਰਿ : ਮੈਂ ਰਚਿਾਤਮਕ 
ਬਣਿਾ ਚਾਹੰੁਦਾ ਹਾ।ਂ ਮੈਂ ਲੇਗਸੋ 

ਅਤੇ ਸਕੂਲ ਲਈ ਪਸੋਟਰ 
ਬਣਾਉਣ ਸਮੇਂ ਖੁਸ਼ ਸੀ

2 ਇਿ ਆਤਮ-ਨਿਆਿ ਦਾ ਨਰਕਾਰਡ ਰੱਖਣਾ
ਤੁਹਾਡਾ ਬੱਚਾ ਕਾਪੀ ਜਾ ਂਇਲੈਕਟ੍ਰ ੋਨਿਕ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਨਵੱਚ ਨਰਕਾਰਡ ਕਰਕੇ ਇਸ ਆਤਮ-ਨਗਆਿ ਦਾ ਨਰਕਾਰਡ ਰੱਖ 
ਸਕਦਾ ਹੈ। ਨਜੰਿਾ ਨਜ਼ਆਦਾ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਬਾਰ ੇਜਾਣੇਗਾ ਉਿਾ ਨਜ਼ਆਦਾ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਤਮ-ਨਗਆਿ ਿੂ ੰਵਧਾ 
ਸਕੇਗਾ ਜਾ ਂਬਦਲ ਸਕੇਗਾ ਅਤੇ ਪੈਟਰਿ ਖੋਜ ਸਕੇਗਾ (ਉਦਾਹਰਿ ਲਈ, ਜ ੇਤੁਹਾਡਾ ਬੱਚਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਖੁਸ਼ ਰਨਹੰਦਾ ਹ ੈ
ਜਦੋਂ ਵੀ ਉਹ ਨਤਆਰ ਕਰਦਾ ਹ,ੈ ਤਾ ਂਇਹ ਇੱਕ ਪੈਟਰਿ ਹੋਵੇਗਾ)। ਇੱਕ ਵਾਰ ਉਹ ਇਹ ਪੈਟਰਿ ਖੋਜ ਲੈਂਦਾ ਹ,ੈ ਤਾ ਂ
ਉਹ ਇਹਿਾ ਂਪੈਟਰਿਾਂ ਦੇ ਅਿੁਕੂਲ ਕੈਰੀਅਰ ਖੋਜਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।

3 ਕੈਰੀਅਰ ਦੀ ਖੋਜ
ਤੁਹਾਡ ੇਬੱਚ ੇਲਈ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੈਰੀਅਰ ਖੋਜਣਾ ਚੰਗਾ ਹੋਵੇਗਾ ਤਾ ਂਜ ੋਉਹ ਆਪਣੀਆ ਂਚੋਣਾਂ ਬਾਰ ੇਜਾਣ ਸਕੇ ਅਤੇ 
ਇਹ ਸੋਚਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਸਕੇ ਨਕ ਉਸ ਲਈ ਨਬਹਤਰੀਿ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ।

ਅਨਜਹੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਈ ਤਰੀਕੇ ਹਿ ਨਜਹਿਾ ਂਿਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਬੱਚਾ ਕੈਰੀਅਰ ਖੋਜ ਸਕਦਾ ਹ:ੈ

 � ਆਪਣੇ ਬੱਚ ੇਿਾਲ ਆਪਣਾ ਸਫ਼ਰ (ਆਪਣੀਆ ਂਸਫ਼ਲਤਾਵਾ ਂਅਸਫ਼ਲਤਾਵਾ,ਂ ਚੋਣਾਂ ਆਨਦ) ਸਾਂਝੀਆ ਂਕਰੋ।
 � ਉਹ ਲੋਕਾਂ (ਨਰਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ, ਦੋਸਤਾਂ ਆਨਦ) ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਕੈਰੀਅਰ ਬਾਰ ੇਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਹਿ। ਆਪਣੇ ਬੱਚ ੇਿੂ ੰਲੋਕਾਂ ਤੋਂ 
ਪ੍ਰਸ਼ਿ ਪੁੱਛਣ ਲਈ ਉਤਸਾਨਹਤ ਕਰੋ ਨਜਵੇਂ:

 ਤੁਿੀਂ ਇਹ ਕੈਰੀਅਰ ਨਕਉਂ ਚੁਨਣਆ?
 ਤੁਿੀਂ ਇਿ ਕੈਰੀਅਰ ਬਾਰ ੇਕੀ ਪਿਦੰ/ਿਾਪਿਦੰ ਕਰਦ ੇਹ?ੋ
 ਆਪਣੇ ਕੈਰੀਅਰ ਨਿੱਚ ਤੁਿੀਂ ਔਿਤਿ ਨਦਿ ਨਿੱਚ ਕੀ ਕਰਦ ੇਹ?ੋ
 ਆਪਣੇ ਕੈਰੀਅਰ ਨਿੱਚ ਤੁਹਾਿੂ ੰਨਕਹਿਾ ਂਮਹੁਾਰਤਾ ਂਅਤੇ ਨਕਹੜੀ ਨਿਨੱਖਆ ਦੀ ਲੋੜ ਹ?ੈ

 � ਉਹਿਾ ਂਕੈਰੀਅਰਾਂ ਦੀ ਪਨਹਚਾਣ ਕਰੋ: ਨਜਹਿਾ ਂਨਵੱਚ ਉਹਿਾ ਂਦੀਆ ਂਰੁਚੀਆ ਂਸ਼ਾਨਮਲ ਹਿ। ਉਦਾਹਰਿ ਲਈ, ਜ ੇ
ਤੁਹਾਡਾ ਬੱਚਾ ਵੀਨਡਓ ਗੇਮਸ ਦਾ ਆਿੰਦ ਮਾਣਦਾ ਹ,ੈ ਤਾ ਂਿੌਕਰੀਆ ਂਦੇ ਉਹਿਾ ਂਪ੍ਰਕਾਰਾਂ ਬਾਰ ੇਚਰਚਾ ਕਰੋ ਨਜਹਿਾ ਂ
ਨਵੱਚ ਉਹਿਾ ਂਗੇਮਾਂ ਿੂ ੰਬਣਾਉਣਾ ਅਤੇ ਵੇਚਣਾ ਸ਼ਾਨਮਲ ਹੈ।

 � ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਨਮਊਿਟੀ ਨਵੱਚ ਬਹਾਰ ਜਾਉ ਤਾ ਂਨਦਖਣ ਵਾਲੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕੈਰੀਅਰਾਂ ਤ ੇਚਰਚਾ ਕਰੋ।
 � ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮਜ਼ੇਦਾਰ ਤਰੀਨਕਆ ਂਨਵੱਚ ਆਪਣੇ ਬੱਚ ੇਦੀਆ ਂਰੁਚੀਆ ਂਖੋਜੋ। ਮੂਵੀਸ ਦੇਖੋ, ਪੁਸਤਕਾਂ ਪੜੋ੍ ਜਾ ਂਰੁਚੀ ਿਾਲ 
ਜੁੜੀਆ ਂਗੇਮਾਂ ਖੇਡ ੋਤਾ ਂਜ ੋਜੁੜੀਆ ਂਗੇਮਾਂ ਬਾਰ ੇਹੋਰ ਖੋਜ ਸਕਣ।

 � ਤੁਹਾਡਾ ਬੱਚਾ ਨਵਸ਼ੇਸ਼ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਕੈਰੀਅਰ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਰ (ਨਜਵੇਂ “ਰਚਿਾਤਮਕ ਕੈਰੀਅਰ”) ਬਾਰ ੇਇੰਟਰਿੈਟ ਤ ੇਖੋਜ 
ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਹਿਾ ਂਕੈਰੀਅਰ ਵੀਨਡਓ ਸਾਇਟਾਂ ਿੂ ੰਚੈਕ ਕਰੋ ਜ ੋਕੈਰੀਅਰ ਿੂ ੰਰੋਮਾਂਚਕ ਬਣਾਉਂਦੀਆ ਂਹਿ ਨਜਵੇਂ:

   http://www.careertrekbc.ca/   |   http://www.insidejobs.com/

4 ਕੰਮ ਕਰਿ ਦੀ ਕੋਨਸ਼ਸ਼ ਕਰਿਾ
ਿਵੀਆ ਂਚੀਜ਼ਾ ਂਦੀ ਕੋਨਸ਼ਸ਼ ਕਰਿਾ ਇਹ ਕੈਰੀਅਰ ਦੀ ਖੋਜ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਿ ਭਾਗਾਂ ਨਵੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ। ਤੁਹਾਡਾ ਬੱਚਾ 
ਖੁਦ ਬਾਰ ੇਨਜ਼ਆਦਾ ਜਾਣੇਗਾ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਉਹ ਕੰਮਾਂ ਦੀ ਕੋਨਸ਼ਸ਼ ਕਰਦਾ ਹ ੈਅਤੇ ਉਹ ਕੈਰੀਅਰ ਖੋਜਣ ਨਵੱਚ ਇਸ 
ਆਤਮ-ਨਗਆਿ ਿੂ ੰਵਰਤ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਕੈਰੀਅਰ ਬਾਰ ੇਹੋਰ ਜਾਣੇਗਾ ਅਤੇ ਿਵੀਆ ਂਮੁਹਾਰਤਾ ਂਦਾ ਨਵਕਾਸ ਕਰਕੇ 
ਜ ੋਭਨਵੱਖ ਨਵੱਚ ਉਹਿਾ ਂਲਈ ਵਡਮੁੱਲੇ ਹ ੋਸਕਦੇ ਹਿ। ਇੱਥੇ ਕੁਝ ਤਰੀਕ ੇਨਦੱਤੇ ਗਏ ਹਿ ਨਜਹਿਾ ਂਿਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਬੱਚਾ 
ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕੰਮਾਂ ਦਾ ਅਿੁਭਵ ਲੈ ਸਕਦਾ ਹ:ੈ

ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਬੱਚਾ ਨਕਸੇ ਕੰਮ ਦਾ ਅਨਭਆਸ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹ,ੈ ਤਾ ਂਉਹ ਆਤਮ-ਨਚੰਤਿ ਦੇ ਚਰਿ ਤ ੇਵਾਨਪਸ ਜਾ ਸਕਦਾ 
ਹ ੈਅਤੇ ਉਸ ਅਿੁਭਵ ਤ ੇਨਚੰਤਿ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।

 � ਨਿਲੇਬਿ ਤੋਂ ਇਲਾਿਾ ਹੋਰ ਿਤੀਨਿਧੀਆ ਂਕਰਿ ਦੀ ਕੋਨਸ਼ਸ਼ ਕਰਿਾ ਜਾ ਂ 
ਕਲੱਬ ਜਾਣਾ

 � ਕੰਮ ਦੀ ਿਕਲ ਕਰਿਾ (ਉਦਾਹਰਿ ਲਈ ਆਪਣੇ ਬੱਚ ੇਿੂ ੰਕੰਮ ਦੇ ਨਦਿਾਂ  
ਨਿੱਚ ਲੈ ਜਾਣਾ)

 � ਿਲੰਟੀਅਨਰੰਿ
 � ਟੂਰਾਂ ਉੱਤ ੇਲੈ ਜਾਣਾ


