
زراعت
زرعی نمائندگان، مشیران، اور

ماہریِن نرسری اور گرین ہاؤس کے اہلکار
 سپروائزر اور مزدور، خوراک، مشروب، اور

تمباکو کی تیاری

تعمیر
تعمیر کے مینیجر اور انسپکٹر

ٹھیکیدار اور سپروائزر، بڑھئی گیری کی تجارتیں
تعمیری کارخانوں کے معمار

تعمیر کے شعبے میں تجارتی معاونین اور مزدور

صحت کے سائنسی علوم
فارماسسٹ

ہیڈ نرسیں اور سپروائزر
رجسٹرڈ نرسیں
سماجی کارکنان

اطالعات، مواصالت ٹیکنالوجی
کمپیوٹر نیٹ ورک ٹیکنیشن

کمپیوٹر اور اطالعی نظاموں کے مینیجر
کمپیوٹر انجینیئر

گرافک ڈیزائنر اور تمثیل نگار

فوجی انتظام و انصرام اور نقل و حمل
سامان روانہ کرنے والے اور ریڈیو آپریٹر

ٹرک ڈرائیور
ترسیل کنندگان اور وصول کنندگان

نقل و حمل کے مینیجر
کسٹمز، بحری حہاز، اور دیگر دالل

اشیاء سازی
اشیاء سازی کے مینیجر

ویلڈر اور متعلقہ مشینوں کے آپریٹر
مکینیکل انجینیئرنگ کی ٹیکنالوجی کے ماہرین اور ٹیکنیشن

انجینیئر

سیاحت اور میزبانی
خوراک کاؤنٹر کے خدمت گار، باورچی خانے کے معاونین

خوراک مہیا کرنے کی خدمات کے سپروائزر
خوردہ فروشی کے سپروائزر

کالل
مرد و خواتین میزبان

مالزمتیں کہاں ہیں؟
آپ غالباً چاہیں گے کہ آپ کا بچہ ایک ایسا پیشہ اختیار کرے جس میں روزگار کے بہت سے مواقع ہوں، 
یہی وجہ ہے کہ یہ دیکھنا اہمیت کا حامل ہے کہ کون سی مالزمتیں دستیاب ہیں۔ مندرجہ ذیل شعبے اور 
پیشے Windsor-Essex میں امید افزاء ہیں اور امید ہے کہ مستقبل میں امید افزاء ہی رہیں گے۔ آپ ان 
شعبوں اور مالزمتوں کے بارے میں ورک فورس ونڈسر ایسیکس )Workforce WindsorEssex( کی 

ویب سائٹ پر مزید جان سکتے ہیں: 
www.workforcewindsoressex.com

پیشے کی یہ ٹول کٹ آپ کو اپنے بچے کی پیشے کی کھوج میں معاونت کرنے میں مدد 
دے گی جس میں آپ کو کچھ پیشے اور دروں نظری کی حکمِت عملیاں ملیں گی اور آپ 
کو ونڈسر ایسیکس )Windsor-Essex( میں مالزمت کے کچھ امید افزاء مواقع سے 

متعارف کروایا جائے گا۔

پیشے کی کھوج میں آپ کے گریڈ 
7/8 کے بچے کی مدد کے لیے ایک وسیلہ

 Windsor Essex Catholic District School Board گرانٹ کی زیِر کفالت، یہ وسیلہ Ontario Ministry of Education Parents Reaching Out
Parent Involvement Committee کی شراکت داری میں Workforce WindsorEssex کی جانب سے تیار کیا گیا تھا۔

Ontario
MINISTRY OF

EDUCATION کیا مزید معلومات درکار ہیں؟ 
Stephanie Dupley پر )Workforce WindsorEssex( رابطہ: ورک فورس ونڈسر ایسیکس

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

 شاگردی: آپ ایک مخصوص تجارت میں سند یافتہ فرد بننے کے لیے برسوں تک 
بامعاوضہ تربیت حاصل کرتے ہیں۔

 سیکھنے کے دوران کمائیں: آپ اپنی تعلیم کے دوران پیسہ کما سکتے ہیں اور ان گرانٹس کے اہل بن سکتے 
ہیں جو شاگردوں کے لیے دستیاب ہیں۔ 

 عملی کام کا تجربہ: اپنی تعلیم کے دوران آپ اصل پیشے کا تجربہ حاصل کرتے ہیں۔ ونڈسر ایسیکس 
)Windsor-Essex( میں ہنرمند تجارت پیشہ لوگوں کی ضرورت ہے۔

آپ کو ایک آجر ڈھونڈنا ہوتا ہے جو آپ کو بطور ایک شاگرد رکھے گا۔
 )Windsor-Essex( شاگردی آپ کو تعمیری کارخانوں کے معمار بننے کی طرف لے جا سکتی ہے، جو کہ ونڈسر ایسیکس 
میں تعمیر کے پیشے میں ایک امید افزاء شعبہ ہے! تعمیری کارخانوں کے معمار صنعتی مشینری اور مکینیکل آالت نصب 
کرتے، اس کی دیکھ بھال کرتے، نقائص دور کرتے، اور اس کی مرمت کرتے ہیں۔ اس پیشے کے لیےاوسط مقامی اجرت 

27.20 ڈالرفی گھنٹہ ہے۔

شاگردی پر مزید معلومات کے لیے، www.earnwhileyoulearn.ca پر تشریف الئیں۔

کالج: آپ ایک ڈپلومہ حاصل کرتے ہیں اور اکثر قابِل اطالق ہنر سیکھتے ہیں۔
کالج کا ڈپلومہ اکثر یونیورسٹی کی ڈگری سے سستا ہوتا ہے اور اس کے لیے وقت بھی کم لگتا ہے۔ 

آپ عملی علم حاصل کرتے ہیں اور مخصوص مالزمت کے شعبوں کے لیے تیار ہوتے ہیں۔
کچھ مالزمتیں یونیورسٹی کی ڈگری کی متقاضی ہو سکتی ہیں۔ 

ایسیکس  ونڈسر  کہ  جو  ہے،  سکتا  جا  لے  طرف  کی  بننے  ٹیکنیشن  ورک  نیٹ  کمپیوٹر  کو  آپ  ڈپلومہ  کا   کالج 
)Windsor-Essex( میں اطالعات، مواصالت، ٹیکنالوجی کے شعبے میں ایک امید افزاء پیشہ ہے! کمپیوٹر نیٹ ورک 
ٹیکنیشن لوکل اور وائیڈ ایریا نیٹ ورکس )LANs اور WANs(، مین فریم نیٹ ورکس، ہارڈویئر، سافٹ ویئر، اور متعلقہ 
کمپیوٹر کے آالت کو استعمال کو نصب کرتے، فعال کرتے، ان کی دیکھ بھال کرتے، اور مربوط کرتے ہیں۔ اس پیشے کے 

لیے اوسط مقامی اجرت 27.01 ڈالر فی گھنٹہ ہے۔

Ontario کے کالجوں پر مزید معلومات کے لیے، www.earnwhileyoulearn.ca پر تشریف الئیں۔ 

یونیورسٹی:  آپ ایک ڈگری حاصل کرتے ہیں اور اکثر خالص علمی معلومات سیکھتے ہیں۔
عام طور پر یونیورسٹی سے فارغ التحصیل ہونے والے زندگی بھر کے عرصے میں زیادہ پیسہ کماتے ہیں۔

بہت سی مالزمتیں یونیورسٹی کی ڈگری کی متقاضی ہوتی ہیں۔
خالص علمی معلومات اور تنقیدی فکر کی مہارتیں حاصل کریں۔

عام طور پر مہنگا ترین انتخاب ہے؛ بہت سے طلباء و طالبات قرضے تلے آ جاتے ہیں۔
 )Windsor-Essex( ایسیکس  ونڈسر  جو  ہے،  سکتی  جا  لے  طرف  کی  بننے  فارماسسٹ  ایک  ڈگری  کی   یونیورسٹی 
میں صحت کے سائنسی علوم کے شعبے میں ایک امید افزاء پیشہ ہے! فارماسسٹ تجویز کردہ ادویات کے مرکب بناتے اور 
تقسیم کرتے ہیں، ادویہ سازی کی مصنوعات کی تحقیق اور تیاری میں حصہ لیتے ہیں، اور مشاورتی خدمات فراہم کرتے ہیں۔ 

اس پیشے کے لیے اوسط مقامی اجرت 53.60 ڈالر فی گھنٹہ ہے۔

Ontario کی یونیورسٹیوں پر مزید معلومات کے لیے، www.ouac.on.ca پر تشریف الئیں۔

کام کی جگہ: آپ ہائی اسکول سے سیدھا کام پر جاتے ہیں۔
ٹیوشن ادا کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہوتی، لٰہذا آپ زیادہ پیسے بچا سکتے ہیں۔ 

کسی بھی وقت مزید تعلیم/تربیت کے لیے جا سکتے ہیں۔کام کا قیمتی تجربہ حاصل کرتے ہیں اور پیشے میں آپ کو جو 
پسند۔  

اور نا پسند ہے اس سے شناسائی حاصل کرتے ہیں۔
بہت سی مالزمتوں کے لیے آپ مطلوبہ معیار سے کم ہو سکتے ہیں۔

کام کی جگہ پر فوراً براہ راست جانا آپ کو ایک ترسیل کنندہ-وصول کنندہ بننے کی طرف لے جا سکتا ہے، جو کہ ونڈسر 
ایسیکس )Windsor-Essex( میں فوجی انتظام و انصرام اور نقل و حمل کے شعبے میں ایک امید افزاء شعبہ ہے! ترسیل 
کنندگان-وصول کنندگان اشیاء اور مال کی نقل و حرکت کی ایک عمارت سے ترسیل، وصولی، اور ریکارڈ کرتے ہیں۔ اس 

پیشے کے لیے اوسط مقامی اجرت 18 ڈالر فی گھنٹہ ہے۔

 www.tcu.gov.on.ca/eng/employmentontario ،مالزمت پر مزید معلومات کے لیے Ontario 
پر تشریف الئیں۔ 

 *نمونے کے تمام پیشوں کے خاکے Canada Job Bank سے لیے گئے ہیں۔ ان مالزمتوں اور دیگر پیشوں کے بارے میں مزید 
www.jobbank.gc.ca جاننے کے لیے، دیکھیں

راستے کے مثالی پیشےقباحتیںفوائد

پیشہ ورانہ زندگی کے راستے
ہائی اسکول کے بعد پیشہ ورانہ زندگی کے چار ممکنہ راستے ہیں۔ ہر راستے کے نشیب و فراز ہیں اور ہر ایک 
بامعنی اور امید افزاء مالزمت کی طرف رہنمائی کر سکتا ہے۔ کوئی بھی راستہ دوسرے راستوں سے بہتر یا 

بدتر نہیں ہے - یہ سب آپ کے بچے کی ضروریات اور اہداف پر منحصر ہے۔ 

والدین کے لیے

پیشے
ٹول کٹ

کی 

http://www.workforcewindsoressex.com
mailto:sdupley@workforcewindsoressex.com
mailto:info@workforcewindsoressex.com
http://www.workforcewindsoressex.com
http://www.earnwhileyoulearn.ca
http://www.earnwhileyoulearn.ca
http://www.ouac.on.ca
http://www.tcu.gov.on.ca/eng/employmentontario
http://www.jobbank.gc.ca


ذمہ داری/جوابدہی 
انہیں ذمہ داری سونپیں اور انہیں جوابدہ ٹھہرائیں۔

انہیں اپنے طور پر کام یا منصوبے مکمل کرنے کی اجازت دیں 
)جیسے کہ خود اپنے سونے کے کمرے میں رنگ کرنا (۔

فیصلہ سازی
انہیں خود اپنے بارے میں جتنے ممکن ہو سکیں فیصلے کرنے کی اجازت دیں۔ 

انہیں ایسے اختیار فراہم کریں جو انہیں اختیارات کو تولتے ہوئے فیصلہ کرنے کے 
قابل بنائیں

مثبت رویہ
فخر/احساِس طمانیت کے بارے میں گفتگو کریں جو ایک کام مکمل کرنے سے آتا ہے۔ 

 ان کی کوششوں کی تعریف کریں )ضروری نہیں کہ نتائج کی( جب وہ کوئی 
کام مکمل کر رہے ہوں۔

قیادت کی مہارتیں
اپنے بچے کی حوصلہ افزائی کریں کہ وہ آپ کو وہ کام کرنا سکھائے 

جنہیں کرنے میں وہ بہت اچھے ہیں یا جن کا وہ علم رکھتے ہیں۔
کسی چیز کے بارے میں انہیں مشورہ یا جوابی رائے دینے کی درخواست کریں۔

منصوبہ بندی/ہدف کا تعین
انہیں ایک روزہ تفریحی دورے یا ایک خاندانی دعوت کا منصوبہ بنانےکا کہیں۔

ان کے ساتھ مل کر چھوٹے چھوٹے ہدف بنائیں اور ان کی پیش رفت کی نگرانی کریں۔ 
انہیں ترغیب دیں کہ اس پر توجہ دیں کہ کیا چیز انہیں اپنے اہداف پر پہنچے 

کی تحریک دیتی ہے اور کیا چیز ان کی حوصلہ شکنی کرتی ہے۔

آپ کے بچے کیپیشے پیشے کی کھوج کے لیے مہارتیں
ذیل میں ان مہارتوں اور طریقوں میں سے کچھ دیئے گئے ہیں جنہیں آپ اپنے بچے میں یہ 

مہارتیں پیدا کرنے میں مدد کے لیے استعمال کر سکتے ہیں۔

آپ کے بچے کی پیشے کی تیاری
آپ کا بچہ کام کی دنیا کا سامنا کرنے جا رہا ہے جو ترقی کرتی ہوئی ٹیکنالوجی اور آبادی میں تبدیلیوں کی 
وجہ سے متواتر تبدیل ہو رہی ہے۔ یہ بہت زیادہ ممکن ہے کہ آپ کا بچہ ایک دن ایک ایسی مالزمت کرے 
گا جو ابھی وجود میں نہیں آئی! یہ اہم ہے کہ آپ کا بچہ اپنی دلچسپیوں اور مہارتوں کی شناخت کرنے 
اور یہ سیکھنے کے قابل ہو کہ یہ دستیاب مالزمتوں میں کیسے سما سکتی ہیں۔ یہ عمل آپ کے بچے کی 
پیشے کی کھوج کا ایک حصہ ہے۔ اس عمل پر گریڈز 7 اور 8 میں زور دینے کا مطلب ہے کہ آپ کا بچہ 
نصاب اور پیشے سے متعلقہ فیصلے کرنے کے لیے بہتر طور پر لیس ہو کر ہائی اسکول میں داخل ہو گا۔

یہ کچھ حکمِت عملیاں ہیں جنہیں آپ پیشے کی جستجو کے اس چکر کے 4 مراحل میں اپنے بچے کی مدد 
کے لیے استعمال کر سکتے ہیں

1 دروں نظری
جب وہ اپنے تجربات کا معائنہ کر رہے ہوں، تو آپ اپنے بچے سے پوچھ سکتے ہیں:

اس تجربے کے بارے میں مجھے کیا پسند/ناپسند ہے؟ �
کیا چیز مجھے آرام دہ/بے چین محسوس کرواتی ہے؟ �
کیا میں نے اپنے بارے میں کچھ سیکھا؟  �
کیا میں دوبارہ ایسا کرنا چاہوں گا؟ �

آپ کا بچہ بھی اس میں آپ سے مدد مانگ سکتا ہے۔ آپ ان کے علِم ذات کے مختلف پہلوؤں کی انہیں 
بصیرت دے سکتے ہیں جیسے کہ:

ان کی خوبیاں کیا ہیں؟ خامیاں کیا ہیں ؟ �
لوگ ان میں کس چیز کو سراہتے ہیں؟ �
انہیں کب لگتا ہے کہ انہیں اکتاہٹ ہو رہی ہے؟ �
کیا کرتے ہوئے انہیں وقت کا پتہ ہی نہیں چلتا؟ �
کن صورِت احوال یا ماحولوں میں وہ سب سے زیادہ فطری اور پرسکون ہوتے ہیں؟ �
کون سے موضوعات میں انہوں نے اچھا/خراب کام کیا ہے؟ �

آپ کا بچہ پیشے کی ایک غیر رسمی آن الئن تشخیص میں بھی دلچسپی لے سکتا ہے۔ آپ کو آن الئن 
http://bit.do/oal :تشخیص کی فہرست یہاں مل سکتی ہے

 دُروں نظری: 
دلچسپیوں، صالحیتوں، 

مہارتوں، اور کام/سیکھنے کی 
ترجیحات کے بارے میں جاننے 

کے لیے تجربات پر غور و 
خوض کرنا۔

 پیشے کی 
جستجو: 

جتنے زیادہ پیشوں کے بارے میں 
آپ جان سکتے ہیں جانیں اور اس 
پر توجہ دیں کہ کون سا پیشہ آپ 

 کے علِم ذات سے مطابقت 
رکھتا ہے۔

اس علم 
کاسراغ رکھنا: 

جیسے جیسے آپ اپنے بارے میں 
مزید جانتے ہیں اسے ریکارڈ 

 کریں اور اس میں کانٹ چھان کریں۔

 چیزوں 
کو آزمانا: 

نئی نئی چیزوں کو آزماتے 
ہوئے اپنی دلچسپیوں کی 

جستجو کریں۔

1

3

24

علِم ذات

میری پسندیدگیاں اور دلچسپیاں کیا ہیں؟
میری ناپسندیدگیاں کیا ہیں؟

میری مہارتیں کیا ہیں؟ 
میں کس چیز میں اچھا ہوں؟

کیا چیز مجھے کام کرنے کی تحریک دیتی ہے؟
میں کام کی کن صورِت احوال کو ترجیح دیتا ہوں؟

میری اقدار کیا ہیں؟
میں سب سے بہتر کیسے سیکھتا ہوں؟

میری کمزوریاں کیا ہیں؟
میرے خیال میں کامیابی کیسی نظر آتی ہے؟

 یہ معلومات 
کیا ہیں؟

 کون سے تجربات سے 
 مجھے یہ معلومات 

ملی ہیں؟

 مثال: مجھے تخلیقی بننا
 پسند ہے۔ میں خوش تھا
 جب میں لیگو بنا رہا 

 تھا اور جب میں 
 اسکول کے لیے ایک پوسٹر 

بنا رہا تھا

2 اس علِم ذات کا پتہ رکھنا
آپ کا بچہ ایک نوٹ بک میں یا ایک الیکٹرانک دستاویز میں اس علِم ذات کی معلومات رکھ سکتا ہے۔ وہ 
اپنے بارے میں جتنا زیادہ جانتے ہیں، اتنا ہی زیادہ وہ اس علِم ذات میں اضافہ اور کانٹ چھان کر سکتے 
ہیں اور نمونوں کو دیکھ سکتے ہیں )مثالً، اگر آپ کا بچہ کچھ تخلیق کرتے ہوئے ہمیشہ خوش ہوتا ہے، 
یہ ایک نمونہ ہو گا(۔ جب انہیں ان نمونوں کا پتہ چل جائے گا، وہ ان پیشوں کو دیکھنا شروع کر سکتے 

ہیں جو ان نمونوں میں سماتے ہوں۔ 

3 پیشے کی جستجو
آپ کے بچے کے لیے یہ بہت ہی بہتر ہو گا کہ اسے جتنے زیادہ ممکن ہو سکیں پیشوں سے روشناس 

 کروایا جائے تاکہ وہ اپنے اختیارات کو جانیں اور یہ غور کرنا شروع کر سکیں کہ ان کے لیے
 کیا بہترین ہو گا۔

مختلف طریقے ہیں جن سے آپ کا بچہ پیشوں کی جستجو کر سکتا ہے:
خود اپنے پیشے کے سفر کے بارے میں )آپ کی کامیابیاں، ناکامیاں، انتخابات، وغیرہ( اپنے بچوں کو  �

بتائیں۔
وہ لوگوں )رشتہ داروں، دوستوں وغیرہ( سے ان کے پیشوں کے بارے میں پوچھ سکتے ہیں۔ اپنے بچے  �

کو لوگوں سے سواالت پوچھنے کی ترغیب دیں جیسے کہ:

آپ نے یہ پیشہ کیوں اختیار کیا؟  
اس پیشے کے بارے میں آپ کو کیا پسند/ناپسند ہے؟  
اپنے پیشے میں ایک اوسط دن میں آپ کیا کرتے ہیں؟  

اپنے پیشے میں جانےکے لیے آپ کو کن مہارتوں اور تعلیم کی ضرورت ہے؟  

ان پیشوں کی شناخت کریں جو ان کی دلچسپیوں میں شامل ہیں۔ مثال کے طور پر، اگر آپ کے بچے کو  �
ویڈیو گیمز میں مزہ آتا ہے، تو مالزمت کی ان اقسام کے بارے میں گفتگو کریں جن میں وہ گیمز بنانا 

اور فروخت کرنا شامل ہے۔
جب آپ عالقے میں باہر نکلیں، تو مختلف پیشوں پر گفتگو کریں جن سے آپ کا واسطہ پڑتا ہے۔ �
مختلف، تفریحی طریقوں سے اپنے بچے کی دلچسپیوں کا پتا لگائیں۔ موویز دیکھیں، کتب پڑھیں، یا گیمز  �

کھیلیں جو اس دلچسپی سے متعلق ہیں تاکہ وہ اس کی مزید جستجو کر سکیں۔
آپ کا بچہ پیشے کی مخصوص اقسام پر انٹرنیٹ پر تحقیق کر سکتا ہے )جیسے کہ “تخلیقی پیشے”(۔  �

پیشے کی ویڈیوز کی سائٹیں دیکھیں جو پیشوں کے بارے میں سیکھنے کو دلچسپ بناتی ہیں جیسے کہ:

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

4 چیزوں کو آزمانا
یہ پیشے کی جستجو کے اہم ترین حصوں میں سے ایک ہے۔ آپ کا بچہ اپنے بارے میں مزید جانے گا جب 
وہ زیادہ چیزوں کو آزمائے گا اور وہ اس علِم ذات کو پیشوں کی جستجو کے لیے استعمال کر سکتا ہے۔ وہ 
پیشوں کے بارے میں بھی مزید جانیں گے اور ان نئی مہارتوں کو ترقی دیں گے جو مستقبل میں ان کے 

لیے قیمتی ہو سکتی ہیں۔ یہ کچھ طریقے ہیں جن سے آپ کا بچہ مختلف چیزوں کا تجربہ کر سکتا ہے:

جب آپ کا بچہ کسی چیز کو آزما لیتا ہے، وہ دروں نظری کے مرحلے پر واپس جا سکتا ہے اور اس 
تجربے پر غور کر سکتا ہے۔

رضاکارانہ خدمات انجام دینا �
تعلیمی دورے کرنا �

عمل
گریڈز 7 اور 8 میں آپ کا بچہ ابھی بھی 

چھوٹا ہے اور غالباً ان کے لیے ابھی 
پیشے کا انتخاب کرنا قبل از وقت بات 

ہے، لیکن یہ ان کی پیشوں کو اور 
اپنی دلچسپیوں اور مہارتوں کو 
کھوجنے کی بہترین عمر ہے۔ 
یہ ٹول کٹ آپ کے بچے کے 
پیشے کو کھوجنے کی پیشے 

کی جستجو میں آپ کی مدد کرے 
گی۔ پیشے کی جستجو کے چکر کا 

 خالصہ ذیل میں 4 مراحل میں 
کیا گیا ہے۔

غیر نصابی سرگرمیوں یا کلبوں کو آزمانا �
 دوراِن مالزمت سیکھنا )مثالً اپنے بچے کو کام کے دنوں �

میں ساتھ لے کر جائیں(

http://bit.do/oal

