
1 
 

ਸਕਿਲਡ ਟ੍ਰੇਡਜ਼ ਸਰਟ੍ੀਕਿਿੇਸ਼ਨ ਔਨਲਾਈਨ ਸਰਵੇਖਣ  

ਸੈਿਸ਼ਨ 1 - ਕਿਛੋਿੜ ਸੰਬੰਧੀ ਜਾਣਿਾਰੀ 

ਬੀਸੀ ਸਰਕਾਰ ਚਣੁੇ ਹੋਏ ਟ੍ਰਡੇਾਂ ਲਈ ਸਕਕਲਡ ਟ੍ਰੇਡਜ਼ ਸਰਟ੍ੀਕਿਕੇਸ਼ਨ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਕਕਲਡ ਟ੍ਰੇਡਜ਼ 
ਸਰਟ੍ੀਕਿਕੇਸ਼ਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇਗੀ ਕਕ ਚਣੁੇ ਗਏ ਟ੍ਰੇਡ ਕਵਿੱ ਚ ਸਾਰੇ ਕਾਮੇ, ਉਸ ਟ੍ਰੇਡ ਕਵਿੱ ਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਰਕਿਸਟ੍ਰਡ ਕਸਖਾਂਦਰੂ 
(apprentices) ਿਾਂ ਪ੍ਰਮਾਕਣਤ (certified) ਿਰਨੀਪ੍ਰਸਨ (ਉਦਾਹਰਣ ਲਈ ਰੇਡ ਸੀਲ) ਹੋਣ। 

ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਕ ਇਹ ਤਬਦੀਲੀ ਹਰ ਕਕਸੇ ਲਈ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਬੀ.ਸੀ. ਕਨਵਾਸੀਆਂ ਨੰੂ ਹੇਠਾਂ 
ਕਦਿੱ ਤਾ ਔਨਲਾਈਨ ਸਰਵੇਖਣ ਪ੍ੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸਿੱਦਾ ਦ ੇਰਹੇ ਹਾਂ, ਕਿਸ ਕਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕਵਅਕਤੀਆਂ ਅਤੇ ਰੋਜ਼ਗਾਰਦਾਤਾਵਾਂ ਦੀਆਂ 
ਲੋੜਾਂ ਬਾਰੇ ਇਨਪ੍ੁਿੱ ਟ੍ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤਾਂਕਕ ਸਕਕਲਡ ਟ੍ਰਡੇਜ਼ ਸਰਟ੍ੀਕਿਕਸ਼ੇਨ ਸਾਕਰਆਂ ਲਈ ਸਮਾਵੇਸ਼ੀ ਅਤੇ ਸਹਾਇਕ ਹੰੁਦੀ 
ਹੈ।  ਇਹ ਿੀਡਬੈਕ ਲੋਕਾਂ ਨੰੂ ਸਕਕਲਡ ਟ੍ਰਡੇਜ਼ ਸਰਟ੍ੀਕਿਕੇਸ਼ਨ ਵਾਤਾਵਰਨ ਤਿੱ ਕ ਤਬਦੀਲੀ ਕਵਿੱ ਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨ ਲਈ ਮੁਹਿੱਈਆ 
ਕੀਤੀਆ ਂਗਈਆਂ ਸਹਾਕਰਆਂ ਨੰੂ ਸੂਕਚਤ ਕਰੇਗੀ। 

ਸਰਵੇਖਣ 17 ਸਤੰਬਰ, 2021 ਨ ੰ  ਸ਼ਾਮ 4 ਵਜੇ (PT) ਤਿੱ ਕ ਖੁਿੱ ਲਾ ਹੋਵੇਗਾ। 

ਸੰਗ੍ਰਕਿ ਨੋਕਟ੍ਸ 

ਇਸ ਸਰਵੇਖਣ ਰਾਹੀਂ ਮਕਨਸਟ੍ਰੀ ਔਿ ਅਡਵਾਂਸਡ ਐਿੁਕੇਸ਼ਨ ਐਡਂ ਸਕਕਲਡ ਟ੍ਰੇਕਨੰਗ ਦੁਆਰਾ ਕਬਰਕਟ੍ਸ਼ ਕੋਲੰਬੀਆ ਕਵਿੱ ਚ ਿਰੀਡਮ ਔਿ ਇਨਿਰਨੇਸ਼ਨ ਐਡਂ 
ਪ੍ਰੋਟੈ੍ਕਸ਼ਨ ਔਿ ਪ੍ਰਾਇਵੇਸੀ ਐਕਟ੍ (“FOIPPA”) ਦੇ ਸੈਕਸ਼ਨ 26(c) ਅਤੇ 26(e) ਹੇਠ ਇਕਿੱਠੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਨਿੱਿੀ ਿਾਣਕਾਰੀ ਸਕਕਲਡ ਟ੍ਰੇਡਜ਼ ਸਰਟ੍ੀਕਿਕੇਸ਼ਨ 
ਦੇ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਿਾਣ ਨੰੂ ਸੂਕਚਤ ਕਰੇਗੀ। ਿੇ ਇਸ ਿਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਸੰਗਰਕਹ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਵਾਲ ਹਨ ਤਾਂ ਕਕਰਪ੍ਾ ਕਰਕੇ ਇੰਨਹ ਾਂ ਨਾਲ ਸੰਪ੍ਰਕ ਕਰੋ: Director, 

Citizen Engagement, PO Box 9484, STN PROV GOVT Victoria BC, V8W 9W6, citizenengagement@gov.bc.ca. ਟੇ੍ਲੀਿੋਨ: 250-208-

3591। 

ਕਕਰਪ੍ਾ ਕਰਕੇ ਆਪ੍ਣੇ ਿਵਾਬਾਂ ਕਵਿੱ ਚ ਆਪ੍ਣੇ ਬਾਰੇ ਿਾਂ ਦੂਸਕਰਆ ਂਬਾਰੇ ਕੋਈ ਵੀ ਕਨਿੱਿੀ ਤੌਰ ਤੇ ਪ੍ਛਾਣੀ ਿਾ ਸਕਣ ਵਾਲੀ 
ਿਾਣਕਾਰੀ ਸ਼ਾਮਲ ਨਾ ਕਰੋ। 
 

ਤੁਿਾਡੇ ਿੰਮ ਦਾ ਸਥਾਨ  

 

1.1 ਿੀ ਤੁਿਾਡਾ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਤਮ ਵਰਣਨ ਿਰਦਾ ਿੈ? (ਇਿੱਕ ਚਣੁੋ)   

ਕਾਮ ੇ(ਇਿੱਕ ਚਣੁੋ) 

 ਇੰਡਸਟ੍ਰੀ ਟ੍ਰੇਕਨੰਗ ਅਥਾਕਰਟ੍ੀ ਨਾਲ ਰਕਿਸਟ੍ਰ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਕਸਖਾਂਦਰ ੂ

 ਬੀਸੀ ਟ੍ਰਡੇ ਕਵਿੱ ਚ ਕੰਮ ਕਰ ਕਰਹਾ ਪ੍ਰਮਾਕਣਤ ਿਰਨੀਪ੍ਰਸਨ 

 ਸਰਟ੍ੀਿੀਕਟੇ੍ ਤੋਂ ਕਬਨਾਂ ਬੀਸੀ ਟ੍ਰਡੇ ਕਵਿੱ ਚ ਕਾਮਾ ਿਾਂ ਕਸਖਾਂਦਰ ੂਦੀ ਤਰਹਾਂ ਰਕਿਸਟ੍ਰਡ ਨਹੀਂ 
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ਰੋਜ਼ਗਾਰਦਾਤਾ/ਕਾਰੋਬਾਰ (ਲਾਗ ੂਹੋਣ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਚਣੁੋ) 

 ਇਿੱਕ ਿਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਵਿੱ ਧ ਰਕਿਸਟ੍ਰਡ ਿਰਨੀਪ੍ਰਸਨ ਨੰੂ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦਣੇ ਵਾਲਾ ਰੋਜ਼ਗਾਰਦਾਤਾ ਿਾਂ ਕਾਰੋਬਾਰ ਮਾਲਕ 

 ਰੋਜ਼ਗਾਰਦਾਤਾ ਿਾਂ ਕਾਰੋਬਾਰ ਮਾਲਕ ਿੋ ਰਕਿਸਟ੍ਰਡ ਿਰਨੀਪ੍ਰਸਨ ਵੀ ਹੈ 

 ਇਿੱਕ ਿਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਵਿੱ ਧ ਰਕਿਸਟ੍ਰਡ ਕਸਖਾਂਦਰ ੂਨੰੂ ਸਪ੍ੌਂਸਰ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਰੋਜ਼ਗਾਰਦਾਤਾ ਿਾਂ ਕਾਰੋਬਾਰ ਮਾਲਕ 

 ਇਿੱਕ ਿਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਵਿੱ ਧ ਅਪ੍ਰਮਾਕਣਤ ਟ੍ਰੇਡਜ਼ ਵਰਕਰ ਨੰੂ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਰੋਜ਼ਗਾਰਦਾਤਾ ਿਾਂ ਕਾਰੋਬਾਰ ਮਾਲਕ 

ਉਦਯੋਗ 

 ਟ੍ਰੇਡਜ਼ ਵਰਕਰਾਂ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ, ਿਾਂ ਅਕਿਹੇ ਰੋਜ਼ਗਾਰਦਾਤਾਵਾਂ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸੰਗਠਨ ਕਿਹੜੇ 

ਟ੍ਰੇਡਜ਼ ਵਰਕਰਾਂ ਨੰੂ ਨੌਕਰੀ ਤੇ ਰਿੱਖਦੇ ਹਨ (ਟ੍ਰੇਡ, ਗੈਰ-ਯੂਕਨਅਨ, ਯਨੂੀਅਨ, ਕਕਮਊਕਨਟ੍ੀ) 

ਿਨਤਾ 

 ਵਰਤਮਾਨ ਸਮੇਂ ਤ ੇਟ੍ਰਡੇਾਂ ਕਵਿੱ ਚ ਭਾਗ ਨਾ ਲੈਣ ਵਾਲਾ ਿਨਤਾ ਦਾ ਮੈਂਬਰ (ਸੈਕਸ਼ਨ 3 ਤ ੇਿਾਓ) 

 

ਿੇ ਤੁਸੀਂ ਉੱਤ ੇਕਾਮ,ੇ ਰੋਜ਼ਗਾਰਦਾਤਾ/ਕਾਰੋਬਾਰ ਿਾਂ ਉਦਯੋਗ ਿਵਾਬ ਕਦਿੱ ਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਕਰਪ੍ਾ ਕਰਕ ੇਹੇਠਾਂ ਕਦਿੱ ਤੇ ਸੰਗਤੀ ਕਾਲਮ ਦੇ ਿਵਾਬ 

ਕਦਓ:  

 

ਿਾਮੇ 
(ਕਸਖਾਂਦਰੂ, ਿਰਨੀਪ੍ਰਸਨ, 

ਅਪ੍ਰਮਾਕਣਤ ਕਾਮਾ) 

ਰੋਜ਼ਗ੍ਾਰਦਾਤਾ/ਿਾਰਬੋਾਰ 

(ਰੋਜ਼ਗਾਰਦਾਤਾ ਸਪ੍ੌਂਸਰ, ਕਾਰੋਬਾਰ 

ਮਾਲਕ)  

ਉਦਯੋਗ੍ 

(ਅਕਧਕਾਰਤ ਸੰਗਠਨ ਪ੍ਰਤੀਕਨਧੀ) 

ਤੁਹਾਡਾ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਤੁਹਾਡਾ ਕਾਰੋਬਾਰ  ਤੁਹਾਡਾ ਉਦਯੋਗ 

1.2 ਤੁਸੀਂ ਆਮਤੌਰ ਤੇ ਕਿਿੜ ੇਮੁੁੱ ਖ 

ਉਦਯੋਗ੍ ਕਵੁੱ ਚ ਿੰਮ ਿਰਦੇ ਿੋ? 

(ਇਿੱਕ ਚੁਣ)ੋ 

 ਏਰੋਸਪੇ੍ਸ 

 ਆਟ੍ੋਮੋਕਟ੍ਵ 

 ਕੰਸਟ੍ਰਕਸ਼ਨ 

 ਿੰਗਲਾਤ/ਆਰਾ(Sawmill)/ਲਕੜ 

ਦੇ ਉਤਪ੍ਾਦ 

 ਤੇਲ ਅਤੇ ਗੈਸ/ਊਰਿਾ 
 ਕਨਰਮਾਣ 

 ਮੈਰੀਟ੍ਾਇਮ 

 ਖਨਨ 

1.2 ਤੁਿਾਡਾ ਿਾਰੋਬਾਰ ਕਿਿੜੇ ਮੁੁੱ ਖ 

ਉਦਯੋਗ੍ ਕਵੁੱ ਚ ਓਿਰਟੇ੍ ਿਰਦਾ 
ਿੈ? (ਇਿੱਕ ਚੁਣੋ) 

 ਏਰੋਸਪੇ੍ਸ 

 ਆਟ੍ੋਮੋਕਟ੍ਵ 

 ਕੰਸਟ੍ਰਕਸ਼ਨ 

 ਿੰਗਲਾਤ/ਆਰਾ(Sawmill)/ਲਕੜ 

ਦੇ ਉਤਪ੍ਾਦ 

 ਤੇਲ ਅਤੇ ਗੈਸ/ਊਰਿਾ 
 ਕਨਰਮਾਣ 

 ਮੈਰੀਟ੍ਾਇਮ 

 ਖਨਨ 

1.2 ਤੁਿਾਡਾ ਸੰਗ੍ਠਨ ਕਿਿੜੇ ਮੁੁੱ ਖ 

ਉਦਯੋਗ੍ ਕਵੁੱ ਚ ਓਿਰਟੇ੍ 

ਿਰਦਾ ਿੈ? (ਇਿੱਕ ਚੁਣ)ੋ 

 ਏਰੋਸਪੇ੍ਸ 

 ਆਟ੍ੋਮੋਕਟ੍ਵ 

 ਕੰਸਟ੍ਰਕਸ਼ਨ 

 ਿੰਗਲਾਤ/ਆਰਾ(Sawmill)/

ਲਕੜ ਦੇ ਉਤਪ੍ਾਦ 

 ਤੇਲ ਅਤੇ ਗੈਸ/ਊਰਿਾ 
 ਕਨਰਮਾਣ 

 ਮੈਰੀਟ੍ਾਇਮ 

 ਖਨਨ 
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ਿਾਮੇ 
(ਕਸਖਾਂਦਰੂ, ਿਰਨੀਪ੍ਰਸਨ, 

ਅਪ੍ਰਮਾਕਣਤ ਕਾਮਾ) 

ਰੋਜ਼ਗ੍ਾਰਦਾਤਾ/ਿਾਰਬੋਾਰ 

(ਰੋਜ਼ਗਾਰਦਾਤਾ ਸਪ੍ੌਂਸਰ, ਕਾਰੋਬਾਰ 

ਮਾਲਕ)  

ਉਦਯੋਗ੍ 

(ਅਕਧਕਾਰਤ ਸੰਗਠਨ ਪ੍ਰਤੀਕਨਧੀ) 

ਤੁਹਾਡਾ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਤੁਹਾਡਾ ਕਾਰੋਬਾਰ  ਤੁਹਾਡਾ ਉਦਯੋਗ 

 ਟ੍ੂਕਰਜ਼ਮ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਹੁਣਚਾਰੀ 
(Hospitality) 

 ਟ੍ਰਾਂਸਪੋ੍ਰਟ੍ੇਸ਼ਨ  

 ਹੋਰ: ________________ 

 

 ਟ੍ੂਕਰਜ਼ਮ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਹੁਣਚਾਰੀ 
(Hospitality) 

 ਟ੍ਰਾਂਸਪੋ੍ਰਟ੍ੇਸ਼ਨ  

 ਹੋਰ: ________________ 

 

 ਟ੍ੂਕਰਜ਼ਮ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਹੁਣਚਾਰੀ 
(Hospitality) 

 ਟ੍ਰਾਂਸਪੋ੍ਰਟ੍ੇਸ਼ਨ  

 ਹੋਰ: ________________ 

1.3 ਮੌਜ ਦਾ ਸਮੇਂ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਿੜ ੇ

ਟ੍ਰੇਡ(ਡਾਂ) ਕਵੁੱ ਚ ਿੰਮ ਿਰ ਰਿੇ ਿੋ? 

(ਲਾਗ ੂਹੋਣ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਚਣੁੋ) 
 ਆਟ੍ੋਮੋਕਟ੍ਵ ਸਰਕਵਸ ਟ੍ੈਕਨੀਸ਼ੀਅਨ 

 ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਸ਼ੀਅਨ - ਕੰਸਟ੍ਰਕਸ਼ਨ 

 ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਸ਼ੀਅਨ - ਇੰਡਸਟ੍ਰੀਅਲ 

 ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਸ਼ੀਅਨ - ਪ੍ਾਵਰਲਾਈਨ 

ਟ੍ੈਕਨੀਸ਼ੀਅਨ 

 ਗੈਸਕਿਟ੍ਰ ਏ  

 ਗੈਸਕਿਟ੍ਰ ਬੀ 
 ਹੈਵੀ ਕਡਊਟ੍ੀ ਏਕਕਵਪ੍ਮੈਂਟ੍ 

ਟ੍ੈਕਨੀਸ਼ੀਅਨ 

 ਮੋਟ੍ਰ ਵੀਹਕਲ ਬਾਡੀ ਕਰਪੇ੍ਅਰਰ 

 ਰੇਕਿਰਿਰੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਏਅਰ 

ਕੰਡੀਸ਼ਕਨੰਗ ਮਕਕੈਨਕ 

 ਸ਼ੀਟ੍ ਮੈਟ੍ਲ ਵਰਕਰ 

 ਸਟ੍ੀਮਕਿਟ੍ਰ/ਪ੍ਾਈਪ੍ਕਿਟ੍ਰ 

 ਹੋਰ: ________________ 

 ਮੌਿੂਦਾ ਸਮੇਂ ਤ ੇਕਕਸ ੇਟ੍ਰੇਡ ਕਵਿੱ ਚ 

ਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਨਹੀਂ 
 

1.3 ਤੁਿਾਡਾ ਿਾਰੋਬਾਰ ਕਿਿੜਾ 
ਟ੍ਰੇਡ(ਡਾਂ) ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਿਰਦਾ ਿੈ?  

(ਲਾਗ ੂਹੋਣ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਚਣੁੋ) 
 ਆਟ੍ੋਮੋਕਟ੍ਵ ਸਰਕਵਸ ਟ੍ੈਕਨੀਸ਼ੀਅਨ 

 ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਸ਼ੀਅਨ - ਕੰਸਟ੍ਰਕਸ਼ਨ 

 ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਸ਼ੀਅਨ - ਇੰਡਸਟ੍ਰੀਅਲ 

 ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਸ਼ੀਅਨ - ਪ੍ਾਵਰਲਾਈਨ 

ਟ੍ੈਕਨੀਸ਼ੀਅਨ 

 ਗੈਸਕਿਟ੍ਰ ਏ  

 ਗੈਸਕਿਟ੍ਰ ਬੀ 
 ਹੈਵੀ ਕਡਊਟ੍ੀ ਏਕਕਵਪ੍ਮੈਂਟ੍ 

ਟ੍ੈਕਨੀਸ਼ੀਅਨ 

 ਮੋਟ੍ਰ ਵੀਹਕਲ ਬਾਡੀ ਕਰਪੇ੍ਅਰਰ 

 ਰੇਕਿਰਿਰੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਏਅਰ ਕੰਡੀਸ਼ਕਨੰਗ 

ਮਕੈਕਨਕ 

 ਸ਼ੀਟ੍ ਮੈਟ੍ਲ ਵਰਕਰ 

 ਸਟ੍ੀਮਕਿਟ੍ਰ/ਪ੍ਾਈਪ੍ਕਿਟ੍ਰ 

 ਹੋਰ: ________________ 

 

1.3 ਤੁਿਾਡਾ ਸੰਗ੍ਠਨ ਕਿਿੜੇ 
ਟ੍ਰੇਡ(ਡਾਂ) ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗ੍ੀ 
ਿਰਦਾ ਿੈ?  (ਲਾਗ ੂਹੋਣ ਵਾਲੇ 

ਸਾਰੇ ਚਣੁੋ) 
 ਆਟ੍ੋਮੋਕਟ੍ਵ ਸਰਕਵਸ 

ਟ੍ੈਕਨੀਸ਼ੀਅਨ 

 ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਸ਼ੀਅਨ - ਕੰਸਟ੍ਰਕਸ਼ਨ 

 ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਸ਼ੀਅਨ - 

ਇੰਡਸਟ੍ਰੀਅਲ 

 ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਸ਼ੀਅਨ - 

ਪ੍ਾਵਰਲਾਈਨ ਟ੍ਕੈਨੀਸ਼ੀਅਨ 

 ਗੈਸਕਿਟ੍ਰ ਏ ਅਤੇ/ਿਾਂ ਬੀ 
 ਹੈਵੀ ਕਡਊਟ੍ੀ ਏਕਕਵਪ੍ਮੈਂਟ੍ 

ਟ੍ੈਕਨੀਸ਼ੀਅਨ 

 ਮੋਟ੍ਰ ਵੀਹਕਲ ਬਾਡੀ 
ਕਰਪੇ੍ਅਰਰ 

 ਰੇਕਿਰਿਰੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਏਅਰ 

ਕੰਡੀਸ਼ਕਨੰਗ ਮਕਕੈਨਕ 

 ਸ਼ੀਟ੍ ਮੈਟ੍ਲ ਵਰਕਰ 

 ਸਟ੍ੀਮਕਿਟ੍ਰ/ਪ੍ਾਈਪ੍ਕਿਟ੍ਰ 

 ਹੋਰ: ________________ 

 

1.4 ਤੁਿਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਿੰਮ ਿੀਤੀ ਜਾਣ 

ਵਾਲੀ ਿੰਿਨੀ ਕਵੁੱ ਚ ਕਿੰਨੇ ਲੋਿ 

ਿਨ? (ਇਿੱਕ ਚੁਣ)ੋ 

1.4 ਤੁਿਾਡੇ ਿਾਰੋਬਾਰ ਕਵੁੱ ਚ ਤੁਿਾਡੇ 
ਕਿੰਨੇ ਿਰਮਚਾਰੀ ਿਨ? (ਇਿੱਕ 

ਚੁਣ)ੋ 

1.4 ਤੁਿਾਡਾ ਸੰਗ੍ਠਨ ਕਿੰਨੇ 

ਿਾਰੋਬਾਰਾਂ ਅਤ/ੇਜਾਂ ਟ੍ਰੇਡਜ਼ 
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ਿਾਮੇ 
(ਕਸਖਾਂਦਰੂ, ਿਰਨੀਪ੍ਰਸਨ, 

ਅਪ੍ਰਮਾਕਣਤ ਕਾਮਾ) 

ਰੋਜ਼ਗ੍ਾਰਦਾਤਾ/ਿਾਰਬੋਾਰ 

(ਰੋਜ਼ਗਾਰਦਾਤਾ ਸਪ੍ੌਂਸਰ, ਕਾਰੋਬਾਰ 

ਮਾਲਕ)  

ਉਦਯੋਗ੍ 

(ਅਕਧਕਾਰਤ ਸੰਗਠਨ ਪ੍ਰਤੀਕਨਧੀ) 

ਤੁਹਾਡਾ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਤੁਹਾਡਾ ਕਾਰੋਬਾਰ  ਤੁਹਾਡਾ ਉਦਯੋਗ 

 ਮਾਈਕਰੋ ਕਾਰੋਬਾਰ (9 ਿਾਂ ਉਸ ਤੋਂ 
ਘਿੱਟ੍ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤ ੇਿਾਣ ਵਾਲੇ 

ਕਰਮਚਾਰੀ) 
 ਛੋਟ੍ਾ ਕਾਰੋਬਾਰ (10-49 

ਭੁਗਤਾਨਸ਼ਦੁਾ ਕਰਮਚਾਰੀ) 
 ਦਰਕਮਆਨਾ ਕਾਰੋਬਾਰ (50 ਤੋਂ 499 

ਭੁਗਤਾਨਸ਼ਦੁਾ ਕਰਮਚਾਰੀ) 
 ਵਿੱ ਡਾ ਕਾਰੋਬਾਰ (500 ਿਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਵਿੱ ਧ 

ਭੁਗਤਾਨਸ਼ਦੁਾ ਕਰਮਚਾਰੀ) 

 ਮਾਈਕਰੋ ਕਾਰੋਬਾਰ (9 ਿਾਂ ਉਸ ਤੋਂ 
ਘਿੱਟ੍ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤ ੇਿਾਣ ਵਾਲੇ 

ਕਰਮਚਾਰੀ) 
 ਛੋਟ੍ਾ ਕਾਰੋਬਾਰ (10 ਤੋਂ 49 

ਭੁਗਤਾਨਸ਼ਦੁਾ ਕਰਮਚਾਰੀ) 
 ਦਰਕਮਆਨਾ ਕਾਰੋਬਾਰ (50 ਤੋਂ 499 

ਭੁਗਤਾਨਸ਼ਦੁਾ ਕਰਮਚਾਰੀ) 
 ਵਿੱ ਡਾ ਕਾਰੋਬਾਰ (500 ਿਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਵਿੱ ਧ 

ਭੁਗਤਾਨਸ਼ਦੁਾ ਕਰਮਚਾਰੀ) 

ਵਰਿਰਾਂ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗ੍ੀ 
ਿਰਦਾ ਿੈ?   

 

 ਕਾਰੋਬਾਰ_____________ 

 ਕਰਮਚਾਰੀ ___________ 

 

 

1.5 ਿੀ ਤੁਸੀਂ, ਇੁੱ ਿ ਿਰਮਚਾਰੀ ਦੀ 
ਤਰਹਾਂ, ਿੇਸ਼ੇਵਰ ਸੰਗ੍ਠਨ ਜਾਂ 
ਅਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦਾ ਕਿੁੱ ਸਾ ਿੋ? (ਲਾਗੂ 

ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਚਣੁੋ)   
 ਟ੍ਰੇਡਜ਼ ਸੰਗਠਨ ਕਕਸ ੇਯਨੂੀਅਨ ਨਾਲ 

ਸੰਬੰਧਤ ਨਹੀਂ 
 ਲੇਬਰ (ਯੂਨੀਅਨ) ਸੰਗਠਨ 

 ਕਕਮਊਕਨਟ੍ੀ ਕਹਿੱ ਤ ਵਾਲੇ ਸਮੂਹ ਿਾਂ 
ਸੰਗਠਨ (ਉਦਾਹਰਣ ਲਈ, ਚੈਂਬਰ 

ਐਿ ਕੌਮਰਸ) 

 ਹੋਰ:     

 

 ਪ੍ਤਾ ਨਹੀਂ 
 ਨਹੀਂ 
 ਿਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦਣੇਾ ਚਾਹੰੁਦਾ/ਦੀ 

1.5 ਿੀ ਤੁਿਾਡਾ ਿਾਰੋਬਾਰ ਕਿਸੇ 

ਿੇਸ਼ੇਵਰ ਸੰਗ੍ਠਨ ਜਾਂ ਅਸੋਸੀਏਸ਼ਨ 

ਦਾ ਕਿੁੱ ਸਾ ਿੈ? (ਲਾਗ ੂਹੋਣ ਵਾਲੇ 

ਸਾਰੇ ਚਣੁੋ)   
 ਟ੍ਰੇਡਜ਼ ਸੰਗਠਨ ਕਕਸ ੇਯਨੂੀਅਨ ਨਾਲ 

ਸੰਬੰਧਤ ਨਹੀਂ 
 ਲੇਬਰ (ਯੂਨੀਅਨ) ਸੰਗਠਨ 

 ਕਕਮਊਕਨਟ੍ੀ ਕਹਿੱ ਤ ਵਾਲੇ ਸਮੂਹ ਿਾਂ 
ਸੰਗਠਨ (ਉਦਾਹਰਣ ਲਈ, ਚੈਂਬਰ 

ਐਿ ਕੌਮਰਸ) 

 ਹੋਰ:     

 

 ਪ੍ਤਾ ਨਹੀਂ 
 ਨਹੀਂ 
 ਿਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦਣੇਾ ਚਾਹੰੁਦਾ/ਦੀ  

1.5 ਿੀ ਤੁਿਾਡਾ ਸੰਗ੍ਠਨ ਕਿਸੇ 

ਿੇਰੈਂਟ੍ ਸੰਗ੍ਠਨ ਜਾਂ 
ਅਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦਾ ਕਿੁੱ ਸਾ ਿੈ? 

(ਲਾਗ ੂਹੋਣ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਚਣੁੋ)   
 ਪੇ੍ਸ਼ੇਵਰ ਟ੍ਰੇਡਜ਼ ਸੰਗਠਨ 

 ਲੇਬਰ (ਯੂਨੀਅਨ) ਸੰਗਠਨ 

 ਕਕਮਊਕਨਟ੍ੀ ਕਹਿੱ ਤ ਵਾਲੇ ਸਮੂਹ 

ਿਾਂ ਸੰਗਠਨ (ਉਦਾਹਰਣ ਲਈ, 

ਚੈਂਬਰ ਐਿ ਕੌਮਰਸ) 

 ਹੋਰ:    

 

 ਪ੍ਤਾ ਨਹੀਂ 
 ਨਹੀਂ 
 ਿਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦਣੇਾ ਚਾਹੰੁਦਾ/ਦੀ 

1.6 ਸਰਿਾਰ ਦੇ ਸਕਿਲਡ ਟ੍ਰਡੇਜ਼ 

ਸਰਟ੍ੀਕਿਿੇਸ਼ਨ ਦੀ ਸ਼ੁਰ ਆਤ ਦੀ 
ਘੋਸ਼ਣਾ ਿਰਨ ਤੋਂ ਿਕਿਲਾਂ ਿੀ ਤਸੁੀਂ 
ਜਾਣਦੇ ਸੀ ਕਿ ਕਬਰਕਟ੍ਸ਼ ਿੋਲੰਬੀਆ 

ਕਵੁੱ ਚ ਿੰਮ ਿਰਨ ਲਈ ਟ੍ਰਡੇਜ਼ 

1.6 ਸਰਿਾਰ ਦੇ ਸਕਿਲਡ ਟ੍ਰਡੇਜ਼ 

ਸਰਟ੍ੀਕਿਿੇਸ਼ਨ ਦੀ ਸ਼ੁਰ ਆਤ ਦੀ 
ਘੋਸ਼ਣਾ ਿਰਨ ਤੋਂ ਿਕਿਲਾਂ ਿੀ ਤਸੁੀਂ 
ਜਾਣਦੇ ਸੀ ਕਿ ਕਬਰਕਟ੍ਸ਼ ਿੋਲੰਬੀਆ 

ਕਵੁੱ ਚ ਿੰਮ ਿਰਨ ਲਈ ਟ੍ਰਡੇਜ਼ 

1.6 ਸਰਿਾਰ ਦੇ ਸਕਿਲਡ ਟ੍ਰਡੇਜ਼ 

ਸਰਟ੍ੀਕਿਿੇਸ਼ਨ ਦੀ ਸ਼ੁਰ ਆਤ 

ਦੀ ਘੋਸ਼ਣਾ ਿਰਨ ਤੋਂ ਿਕਿਲਾਂ 
ਿੀ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਸੀ ਕਿ 

ਕਬਰਕਟ੍ਸ਼ ਿੋਲੰਬੀਆ ਕਵੁੱ ਚ ਿੰਮ 
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ਿਾਮੇ 
(ਕਸਖਾਂਦਰੂ, ਿਰਨੀਪ੍ਰਸਨ, 

ਅਪ੍ਰਮਾਕਣਤ ਕਾਮਾ) 

ਰੋਜ਼ਗ੍ਾਰਦਾਤਾ/ਿਾਰਬੋਾਰ 

(ਰੋਜ਼ਗਾਰਦਾਤਾ ਸਪ੍ੌਂਸਰ, ਕਾਰੋਬਾਰ 

ਮਾਲਕ)  

ਉਦਯੋਗ੍ 

(ਅਕਧਕਾਰਤ ਸੰਗਠਨ ਪ੍ਰਤੀਕਨਧੀ) 

ਤੁਹਾਡਾ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਤੁਹਾਡਾ ਕਾਰੋਬਾਰ  ਤੁਹਾਡਾ ਉਦਯੋਗ 

ਵਰਿਰਾਂ ਲਈ ਿਰਮਾਕਣਤ ਿੋਣ ਦੀ 
ਲੋੜ ਨਿੀਂ ਸੀ? 

 ਹਾਂ 
 ਨਹੀਂ 

 

ਵਰਿਰਾਂ ਲਈ ਿਰਮਾਕਣਤ ਿੋਣ ਦੀ 
ਲੋੜ ਨਿੀਂ ਸੀ? 

 ਹਾਂ 
 ਨਹੀਂ 

 

ਿਰਨ ਲਈ ਟ੍ਰਡੇਜ਼ ਵਰਿਰਾਂ 
ਲਈ ਿਰਮਾਕਣਤ ਿੋਣ ਦੀ ਲੋੜ 

ਨਿੀਂ ਸੀ? 

 ਹਾਂ 
 ਨਹੀਂ 

 

1.7 ਤੁਸੀਂ ਿੀ ਮਕਿਸ ਸ ਿਰਦੇ ਿੋ ਕਿ 

ਸਕਿਲਡ ਟ੍ਰੇਡਜ਼ ਸਰਟ੍ੀਕਿਿੇਸ਼ਨ 

ਤੁਿਾਡੇ ਟ੍ਰਡੇ ਲਈ ਕਿਸ ਢੰਗ੍ ਨਾਲ 

ਿਾਇਦੇਮੰਦ ਿੋਵੇਗ੍ੀ? (ਲਾਗੂ ਹੋਣ 

ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਚਣੁੋ)   
 ਕਾਮ ੇਵਿੱ ਧ ਹੁਨਰਮੰਦ ਹੋਣਗੇ 

 ਕਾਮ ੇਕਬਹਤਰ ਕਸਖਲਾਈ ਪ੍ਰਾਪ੍ਤ 

ਕਰਨਗ ੇ 

 ਕਸਖਾਂਦਰ ੂਨੌਕਰੀ ਤੇ ਕਬਹਤਰ 

ਕਸਖਲਾਈ ਪ੍ਰਾਪ੍ਤ ਕਰਨਗੇ  
 ਮੇਰੇ ਟ੍ਰੇਡ ਨੰੂ ਚੰਗੇ ਕਰੀਅਰ ਵਿੋਂ 

ਦੇਕਖਆ ਿਾਵੇਗਾ  
 ਨੌਕਰੀਆ ਂਕਵਚਕਾਰ ਤਬਦੀਲੀ 

ਕਰਨਾ ਵਿੱ ਧ ਆਸਾਨ ਹੋਵੇਗਾ 
 ਨੌਕਰੀਆ ਂਦੇ ਵਿੱ ਧ ਅਵਸਰ  

 ਮੇਰੇ ਕਰੀਅਰ ਕਵਿੱ ਚ ਅਗੇ ਵਿੱ ਧਣ 

ਲਈ ਵਿੱ ਧ ਮੌਕ ੇ

 ਵਿੱ ਧ ਤਨਖਾਹ 

 ਕੰਮ ਦੇ ਸਥਾਨ ਵਿੱ ਧ ਸੁਰਿੱ ਕਖਅਤ 

ਹੋਣਗੇ 

 ਕੰਮ ਦੇ ਸਥਾਨ ਕਵਿੱ ਚ ਵਿੱ ਧ ਔਰਤਾਂ, 
ਰੰਗ ਵਾਲੇ ਲੋਕ, ਪ੍ਰਵਾਸੀ, 

1.7 ਤੁਸੀਂ ਿੀ ਮਕਿਸ ਸ ਿਰਦੇ ਿੋ ਕਿ 

ਸਕਿਲਡ ਟ੍ਰੇਡਜ਼ ਸਰਟ੍ੀਕਿਿੇਸ਼ਨ 

ਤੁਿਾਡੇ ਿਾਰੋਬਾਰ ਲਈ ਕਿਸ ਢੰਗ੍ 

ਨਾਲ ਿਾਇਦੇਮੰਦ ਿੋਵੇਗ੍ੀ? (ਲਾਗ ੂ

ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਚਣੁੋ)   
 ਕਾਮ ੇਵਿੱ ਧ ਉਤਪ੍ਾਦਕ ਹੋਣਗੇ 

 ਮੇਰਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਿੱ ਧ ਉਤਪ੍ਾਦਕ 

ਹੋਵੇਗਾ 
 ਕਾਮ ੇਵਿੱ ਧ ਹੁਨਰਮੰਦ ਹੋਣਗੇ 

 ਕਾਮ ੇਕਬਹਤਰ ਕਸਖਲਾਈ ਪ੍ਰਾਪ੍ਤ 

ਕਰਨਗ ੇ 

 ਕਸਖਾਂਦਰ ੂਨੌਕਰੀ ਤੇ ਕਬਹਤਰ 

ਕਸਖਲਾਈ ਪ੍ਰਾਪ੍ਤ ਕਰਨਗ ੇ 

 ਮੇਰੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਵਿੱ ਚ ਟ੍ਰੇਡ ਸੰਬੰਧੀ 
ਨੌਕਰੀਆਂ ਨੰੂ ਚੰਗੇ ਕਕਰਅਰਾਂ ਦੀ 
ਤਰਹਾਂ ਦੇਕਖਆ ਿਾਵੇਗਾ  

 ਕਾਕਮਆਂ ਨੰੂ ਨੌਕਰੀ ਤੇ ਰਿੱਖਣਾ ਵਿੱ ਧ 

ਸੌਖਾ ਹੋਵੇਗਾ  
 ਕਾਕਮਆਂ ਦੇ ਹੁਨਰਾਂ ਦਾ ਮਲੁਾਂਕਣ 

ਕਰਨਾ ਵਿੱ ਧ ਆਸਾਨ ਹੋਵੇਗਾ 
 ਕਾਕਮਆਂ ਦੇ ਹੁਨਰਾਂ ਨੰੂ ਵਧਾਉਣ ਵਿੱਧ 

ਆਸਾਨ ਹੋਵੇਗਾ 

1.7 ਤੁਸੀਂ ਿੀ ਮਕਿਸ ਸ ਿਰਦੇ ਿੋ 

ਕਿ ਸਕਿਲਡ ਟ੍ਰੇਡਜ਼ 

ਸਰਟ੍ੀਕਿਿੇਸ਼ਨ ਤੁਿਾਡੇ 
ਉਦਯੋਗ੍ ਲਈ ਕਿਸ ਢੰਗ੍ ਨਾਲ 

ਿਾਇਦੇਮੰਦ ਿੋਵੇਗ੍ੀ? (ਲਾਗ ੂ

ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਚਣੁੋ)   
 ਕਾਮ ੇਵਿੱ ਧ ਉਤਪ੍ਾਦਕ ਹੋਣਗੇ 

 ਕਾਮ ੇਵਿੱ ਧ ਹੁਨਰਮੰਦ ਹੋਣਗੇ 

 ਕਾਮ ੇਕਬਹਤਰ ਕਸਖਲਾਈ 

ਪ੍ਰਾਪ੍ਤ ਕਰਨਗੇ  
 ਕਸਖਾਂਦਰੂ ਨੌਕਰੀ ਤੇ ਕਬਹਤਰ 

ਕਸਖਲਾਈ ਪ੍ਰਾਪ੍ਤ ਕਰਨਗ ੇ 

 ਟ੍ਰੇਡ ਸੰਬੰਧੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਨੰੂ ਚੰਗੇ 

ਕਕਰਅਰਾਂ ਦੀ ਤਰਹਾਂ ਦੇਕਖਆ 

ਿਾਵੇਗਾ  
 ਕਾਮ ੇਨੌਕਰੀਆਂ ਕਵਚਕਾਰ ਵਿੱ ਧ 

ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਤਬਦੀਲੀ ਕਰ 

ਸਕਣਗ ੇ

 ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱ ਧ ਅਵਸਰ  

 ਕੰਮ ਦੇ ਸਥਾਨ ਵਿੱ ਧ 

ਸੁਰਿੱ ਕਖਅਤ ਹੋਣਗੇ 

 ਕੰਮ ਦੇ ਸਥਾਨ ਕਵਿੱ ਚ ਵਿੱ ਧ 

ਔਰਤਾਂ, ਰੰਗ ਵਾਲੇ ਲੋਕ, 
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ਿਾਮੇ 
(ਕਸਖਾਂਦਰੂ, ਿਰਨੀਪ੍ਰਸਨ, 

ਅਪ੍ਰਮਾਕਣਤ ਕਾਮਾ) 

ਰੋਜ਼ਗ੍ਾਰਦਾਤਾ/ਿਾਰਬੋਾਰ 

(ਰੋਜ਼ਗਾਰਦਾਤਾ ਸਪ੍ੌਂਸਰ, ਕਾਰੋਬਾਰ 

ਮਾਲਕ)  

ਉਦਯੋਗ੍ 

(ਅਕਧਕਾਰਤ ਸੰਗਠਨ ਪ੍ਰਤੀਕਨਧੀ) 

ਤੁਹਾਡਾ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਤੁਹਾਡਾ ਕਾਰੋਬਾਰ  ਤੁਹਾਡਾ ਉਦਯੋਗ 

ਇੰਕਡਿਨਸ ਲੋਕ, ਅਤੇ ਹੋਰ ਲੋਕ 

ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ 

 ਹੋਰ: ________________ 

 

 ਪ੍ਤਾ ਨਹੀਂ 
 ਸਕਕਲਡ ਟ੍ਰੇਡਜ਼ ਸਰਟ੍ੀਕਿਕੇਸ਼ਨ 

ਮੇਰੇ ਟ੍ਰੇਡ ਲਈ ਿਾਇਦੇਮੰਦ ਨਹੀਂ 
ਹੋਵੇਗੀ। 

 ਕੰਮ ਦੇ ਸਥਾਨ ਵਿੱ ਧ ਸੁਰਿੱ ਕਖਅਤ 

ਹੋਣਗੇ 

 ਕੰਮ ਦੇ ਸਥਾਨ ਕਵਿੱ ਚ ਵਿੱ ਧ ਔਰਤਾਂ, 
ਰੰਗ ਵਾਲੇ ਲੋਕ, ਪ੍ਰਵਾਸੀ, 
ਇੰਕਡਿਨਸ ਲੋਕ, ਅਤੇ ਹੋਰ ਲੋਕ 

ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ 

 ਹੋਰ:     

 

 ਪ੍ਤਾ ਨਹੀਂ 
 ਸਕਕਲਡ ਟ੍ਰੇਡਜ਼ ਸਰਟ੍ੀਕਿਕੇਸ਼ਨ 

ਮੇਰੇ ਟ੍ਰੇਡ ਲਈ ਿਾਇਦੇਮੰਦ ਨਹੀਂ 
ਹੋਵੇਗੀ। 

ਪ੍ਰਵਾਸੀ, ਇੰਕਡਿਨਸ ਲੋਕ, 

ਅਤੇ ਹੋਰ ਲੋਕ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ 

 ਹੋਰ: ________________

  

 ਪ੍ਤਾ ਨਹੀਂ 
 ਸਕਕਲਡ ਟ੍ਰੇਡਜ਼ 

ਸਰਟ੍ੀਕਿਕੇਸ਼ਨ ਮੇਰੇ ਟ੍ਰੇਡ ਲਈ 

ਿਾਇਦੇਮੰਦ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। 

ਸੈਿਸ਼ਨ 2 – ਿਾਮੇ, ਿਾਰੋਬਾਰ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗ੍ ਸ਼ਰੇਣੀਆਂ ਤੋਂ ਜਵਾਬ 

ਹੇਠਾਂ ਕਦਿੱ ਤੇ ਸਵਾਲ ਸਾਨੰੂ ਇਹ ਸਮਝਣ ਕਵਿੱ ਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨ ਲਈ ਹਨ ਕਕ ਕੌਣ ਪ੍ਰਭਾਕਵਤ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਕਕਵੇਂ। ਇਹ ਿਾਣਕਾਰੀ ਸਾਨੰੂ 

ਸਕਕਲਡ ਟ੍ਰੇਡਜ਼ ਸਰਟ੍ੀਕਿਕੇਸ਼ਨ ਕਵਿੱ ਚ ਤਬਦੀਲ ਹੋਣ ਕਵਿੱ ਚ ਕਾਕਮਆਂ ਅਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਦੀ ਮਦਦ  ਕਰਨ ਲਈ ਸਮਰਥਨ ਅਤੇ ਸਵੇਾਵਾਂ 

ਕਵਕਸਤ ਕਰਨ ਕਵਿੱ ਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰੇਗੀ। 

ਤੁਸੀਂ ਉੱਤੇ ਕਕਸ ਤਰਹਾਂ ਪ੍ਛਾਣ ਕੀਤੀ ਹੈ ਦੇ ਅਧਾਰ ਤੇ ਹੇਠਾਂ ਕਦਿੱ ਤੇ ਸਕੈਸ਼ਨਾਂ ਤੇ ਿਾਓ: 

 ਕਾਮ ੇਸੈਕਸ਼ਨ 2.1 ਤੇ ਿਾਓ  

 ਕਸਖਾਂਦਰ ੂਸੈਕਸ਼ਨ 2.2 ਤੇ ਿਾਓ 

 ਰੋਜ਼ਗਾਰਦਾਤਾ/ਕਾਰੋਬਾਰ ਸੈਕਸ਼ਨ 2.3 ਤ ੇਿਾਓ 

 ਉਦਯੋਗ/ਸੰਗਠਨ ਸੈਕਸ਼ਨ 2.4 ਤੇ ਿਾਓ 

 

2.1 ਟ੍ਰੇਡਜ਼ ਸਰਟ੍ੀਕਿਿੇਟ੍ ਔਿ ਿੁਆਲੀਕਿਿੇਸ਼ਨ ਅਤ/ੇਜਾਂ ਕਸਖਾਂਦਰ  ਦੀ ਤਰਾਂ ਰਕਜਸਟ੍ਰ ਨਾ 
ਿੀਤੇ ਿੋਏ ਿਾਮੇ 
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2.1.1 ਜ ੇਤੁਿਾਡ ੇਟ੍ਰਡੇ ਕਵੁੱ ਚ ਸਰਟ੍ੀਕਿਿਸ਼ੇਨ ਅਤ ੇਅਿਰੈਂਕਟ੍ਸਕਸੁੱ ਿ ਰਕਜਸਟ੍ਰਏਸ਼ਨ ਦੀ ਲੋੜ ਿੈ, ਤਾਂ ਤੁਿਾਡ ੇਇਿ ਿਰਨ ਦੀ 
ਕਿੰਨੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਿੈ:  

 ਕਬਲਿੁਲ ਵੀ 
ਸੰਭਾਵਨਾ 
ਨਿੀਂ 

ਅਸੰਭਾਵੀ ਸੰਭਾਵੀ ਬਿੁਤ ਸੰਭਾਵੀ ਿਤਾ ਨਿੀਂ 

ਪ੍ਰਮਾਕਣਤ ਹੋਣ ਲਈ ਚੈਲੇਂਿ 

ਇਮਕਤਹਾਨ ਕਲਿੱ ਖਣਾ 
      

ਕਸਖਾਂਦਰ ੂਦੀ ਤਰਹਾਂ ਰਕਿਸਟ੍ਰ 

ਕਰਨਾ  
     

ਵਿੱ ਖਰੀ ਨੌਕਰੀ ਲਿੱ ਭਣਾ      

 

ਕਿਰਿਾ ਿਰਿ ੇਸਾਨ ੰ  ਦੁੱ ਸੋ ਕਿ ਤਸੁੀਂ ਆਿਣਾ ਜਵਾਬ ਕਿਉਂ ਚੁਕਣਆ 

 
 

2.1.2 ਿੇਠ ਕਲਕਖਆਂ ਕਵੁੱ ਚੋਂ ਕਿਿੜਾ ਉਨਹ ਾਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਤਮ ਵਰਣਨ ਿਰਦਾ ਿੈ ਕਜੰਨਹ ਾਂ ਦਾ ਸਾਮਹਣਾ ਤੁਸੀਂ ਕਸਖਾਂਦਰ  

ਵਜੋਂ ਰਕਜਸਟ੍ਰ ਿਰਨ ਵੇਲੇ ਜਾਂ ਸਰਟ੍ੀਕਿਿਟੇ੍ ਔਿ ਿੁਆਲੀਕਿਿਸ਼ੇਨ (ਸੀ ਔਿ ਕਿਊ - C of Q) ਇਮਕਤਿਾਨ ਨ ੰ  
ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵੇਲੇ ਿਰ ਸਿਦੇ ਿੋ? (ਲਾਗ ੂਹੋਣ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਚਣੁੋ) 

 ਮੈਨੰੂ ਕਸਖਾਂਦਰ ੂਵਿੋਂ ਰਕਿਸਟ੍ਰ ਕਰਨ ਸੰਬੰਧੀ ਕਈੋ ਕਚੰਤਾਵਾਂ ਨਹੀਂ ਹਨ 

 ਮੈਨੰੂ ਸੀ ਔਿ ਕਕਊ (C of Q) ਇਮਕਤਹਾਨ ਨੰੂ ਚਣੁੌਤੀ ਦਣੇ ਸੰਬੰਧੀ ਕਈੋ ਕਚੰਤਾਵਾਂ ਨਹੀਂ ਹਨ 

 ਮੈਂ ਅਪ੍ਰੈਂਕਟ੍ਸਕ਼ਿਪ੍ ਨੰੂ ਪੂ੍ਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪ੍ਣ ੇਮੌਿੂਦਾ ਰੋਜ਼ਗਾਰਦਾਤਾ ਤੋਂ ਨੌਕਰੀ ਤੇ ਸਾਰੀ ਕਸਖਲਾਈ ਪ੍ਰਾਪ੍ਤ ਨਹੀਂ 
ਕਰ ਸਕਾਂਗਾ/ਗੀ 

 ਮੈਂ ਕਸਖਾਂਦਰ ੂਦੀ ਤਰਹਾਂ ਮਨੰੂੈ ਸਪ੍ੌਂਸਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕਤਆਰ ਰੋਜ਼ਗਾਰਦਾਤਾ ਨਹੀਂ ਲਿੱ ਭ ਸਕਾਂਗਾ/ਗੀ 
 ਮੇਰਾ ਰੋਜ਼ਗਾਰਦਾਤਾ ਇਨ-ਕਲਾਸ ਕਸਖਲਾਈ ਕਵਿੱ ਚ ਭਾਗ ਲੈਣ ਲਈ ਕੰਮ ਦੇ ਸਾਈਟ੍ ਤੋਂ ਿਾਣ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਨਹੀਂ 

ਕਰੇਗਾ  
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 ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਅਪ੍ਰੈਂਕਟ੍ਸਕ਼ਿਪ੍ ਲਈ ਇਨ-ਕਲਾਸ ਕਸਖਲਾਈ ਪੂ੍ਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਮੁਢਲੇ ਹੁਨਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ (ਗਕਣਤ, 

ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਪ੍ੜਹਨਾ, ਕੰਕਪ੍ਊਟ੍ਰ ਵਰਤਣਾ, ਕਲਿੱ ਖਣਾ, ਆਕਦ) 

 ਮੈਂ ਇਨ-ਕਲਾਸ ਕਸਖਲਾਈ ਕਵਿੱ ਚ ਭਾਗ ਲੈਣ ਦਾ ਖਰਚਾ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ/ਦੀ 
 ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸੀ ਔਿ ਕਕਊ (C of Q) ਇਮਕਤਹਾਨ ਨੰੂ ਚਣੁੌਤੀ ਦੇਣ ਲਈ ਕੰਮ ਦਾ ਕਾਿੀ ਤਿਰਬਾ ਨਹੀਂ ਹੈ 

 ਮੈਨੰੂ ਨਹੀਂ ਲਗਦਾ ਕਕ ਮੈਂ ਅਿੇ ਸੀ ਔਿ ਕਕਊ (C of Q) ਇਮਕਤਹਾਨ ਪ੍ਾਸ ਕਰਨ ਲਈ ਕਤਆਰ ਹਾਂ 
 ਮੈਨੰੂ ਸਕੂਲ ਗਏ ਹੋਏ ਬਹੁਤ ਸਮਾਂ ਹੋ ਕਗਆ ਹੈ  

 ਮੈਨੰੂ ਨਹੀਂ ਲਗਦਾ ਕਕ ਮੈਂ ਕਸਖਲਾਈ ਕਰ ਸਕਦਾ/ਦੀ ਹਾਂ 
 ਮੈਨੰੂ ਨਹੀਂ ਲਗਦਾ ਕਕ ਮੈਂ ਇਮਕਤਹਾਨ ਪ੍ਾਸ ਕਰ ਸਕਦਾ/ਦੀ ਹਾਂ 
 ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਮੇਰੀ ਦੂਿੀ ਭਾ਼ਿਾ ਹੈ 

 ਮੇਰੀ ਕਸਖਲਾਈ ਅਤ/ੇਿਾਂ ਸਰਟ੍ੀਕਿਕੇਸ਼ਨ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਬਾਹਰੋਂ ਹੈ  

 ਮੈਨੰੂ ਕਸਿੱ ਖਣ ਸੰਬੰਧੀ ਅਯੋਗਤਾ ਹੈ ਇਸ ਲਈ ਟ੍ਰੇਕਨੰਗ ਕਰਨਾ ਿਾਂ ਇਮਕਤਹਾਨ ਪ੍ਾਸ ਕਰਨਾ ਮੁ਼ਿਕਲ ਹੋਵਗੇਾ 
 ਮੇਰੇ ਨੇੜੇ ਕਈੋ ਵੀ ਟ੍ਰੇਕਨੰਗ ਉਪ੍ਲਬਧ ਨਹੀਂ ਹੈ 

 

2.1.3 ਿੇਠਾਂ ਕਲਕਖਆਂ ਕਵੁੱ ਚੋਂ ਕਿਿੜਾ ਸਮਰਥਨ ਕਸਖਾਂਦਰ  ਵਜੋਂ ਰਕਜਸਟ੍ਰ ਿਰਨ ਜਾਂ ਸੀ ਔਿ ਕਿਊ (C of Q) ਇਮਕਤਿਾਨ 

ਨ ੰ  ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਕਵੁੱ ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੁੱ ਧ ਮਦਦਗ੍ਾਰ ਿੋਵੇਗ੍ਾ? (ਲਾਗ ੂਹੋਣ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਚਣੁੋ)  
  

 ਕਬਲਿੁਲ ਵੀ 
ਮਦਦਗ੍ਾਰ 

ਨਿੀਂ 

ਮਦਦਗ੍ਾਰ 

ਨਿੀਂ 
ਮਦਦਗ੍ਾਰ ਬਿੁਤ 

ਮਦਦਗ੍ਾਰ  

ਜਵਾਬ ਨਿੀਂ 
ਦੇਣਾ 
ਚਾਿੁੰ ਦਾ/ਦੀ 
ਜਾਂ ਿਤਾ 
ਨਿੀਂ 

ਮੈਨੰੂ ਕਸਖਾਂਦਰ ੂਦੀ ਤਰਹਾਂ ਰਕਿਸਟ੍ਰ ਕਰਨ 

ਲਈ ਸਪ੍ੌਂਸਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਰੋਜ਼ਗਾਰਦਾਤਾ 
ਲਿੱ ਭਣਾ 

     

ਔਨਲਾਈਨ ਟ੍ਰਕੇਨੰਗ ਕਰਨਾ       

ਇਨ ਪ੍ਰਸਨ ਟ੍ਰੇਕਨੰਗ ਕਰਨਾ      

ਇਮਕਤਹਾਨ ਕਲਿੱ ਖਣ ਕਵਿੱ ਚ ਸਹਾਇਤਾ 
ਉਦਾਹਰਣ ਲਈ ਕਟ੍ਊਟ੍ਰ, ਵਾਧੂ ਸਮਾਂ, 
ਰੀਡਰ  

     

ਦੂਿੀ ਭਾ਼ਿਾ ਦੀ ਤਰਹਾਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਨਾਲ 

ਸਹਾਇਤਾ, ਉਦਾਹਰਣ ਲਈ ਅਨੁਵਾਦ 
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ਮੁਢਲੇ ਹੁਨਰਾਂ ਕਵਿੱ ਚ ਕਸਖਲਾਈ (ਗਕਣਤ, 

ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਪ੍ੜਹਨਾ, ਕੰਕਪ੍ਊਟ੍ਰ ਵਰਤਣਾ, 
ਕਲਿੱ ਖਣਾ, ਆਕਦ) 

     

ਟ੍ਰੇਡ ਕਵਿੱ ਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦ ੇਤਿਰਬ ੇਦੇ ਸਾਲਾਂ 
ਦੇ ਅਧਾਰ ਤ ੇਟ੍ਰੇਕਨੰਗ ਨਾ ਕਰਨੀ ਪ੍ਵੇ ਿਾਂ 
ਇਮਕਤਹਾਨ ਪ੍ਾਸ ਨਾ ਕਰਨਾ ਪ੍ਵ ੇ

     

ਮੇਰੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਦੇ ਅਧਾਰ ਤ ੇਕਸਖਲਾਈ ਦ ੇ

ਵਿੱ ਖਰੇ ਢੰਗ (ਉਦਾਹਰਣ ਲਈ ਕਸਿੱ ਖਣ ਸੰਬੰਧੀ 
ਅਯੋਗਤਾਵਾਂ) 

     

ਕੋਈ ਮੇਰੇ ਲਈ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰੇ ਿਾਂ ਕਸਖਲਾਈ 

ਦੇ ਖਰਕਚਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰੇ 

     

ਕੈਨੇਡਾ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਦੀ ਮੇਰੀ ਕਸਖਲਾਈ 

ਅਤੇ/ਿਾਂ ਕਕਰਡੈਂਸ਼ੀਅਲਾਂ ਨੰੂ ਮਾਨਤਾ ਦੇਣ ਦੇ 
ਢੰਗ 

     

 

ਿੀ ਿੋਈ ਿੋਰ ਸਮਰਥਨ ਿਨ ਕਜਿੜੇ ਕਸਖਾਂਦਰ  ਵਜੋਂ ਰਕਜਸਟ੍ਰ ਿਰਨ ਜਾਂ ਸੀ ਔਿ ਕਿਊ (C of Q) ਇਮਕਤਿਾਨ ਨ ੰ  ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ 

ਕਵੁੱ ਚ ਮਦਦਗ੍ਾਰ ਿੋਣਗੇ੍?  

 
 

2.1.4 ਿੀ ਤੁਸੀਂ ਅਕਜਿੇ ਿਾਮ ੇਿੋ ਕਜਸ ਨੇ ਅਿਰੈਂਕਟ੍ਸਕ਼ਿਿ ਸ਼ੁਰ  ਿੀਤੀ ਿਰ ਆਿਣਾ ਕਸਖਲਾਈ ਿਰੋਗ੍ਰਾਮ ਿ ਰਾ ਨਾ ਿਰਨ ਦੀ 
ਚੋਣ ਿੀਤੀ? ਜ ੇਿਾਂ, ਤਾਂ ਕਿਰਿਾ ਿਰਿ ੇਸਾਨ ੰ  ਦੁੱ ਸੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਿ ਰਾ ਕਿਉਂ ਨਿੀਂ ਿੀਤਾ? (ਲਾਗ ੂਹੋਣ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਚੁਣੋ)   

ਕਨਿੱਜੀ ਿਾਰਨ 

 ਪ੍ਕਰਵਾਰਕ/ਹੋਰ ਕਨਿੱਿੀ ਵਚਨਬਿੱ ਧਤਾਵਾਂ 
 ਕਬਮਾਰੀ ਿਾਂ ਸਿੱਟ੍ 

 ਮੇਰੀ ਅਪ੍ਰੈਂਕਟ੍ਸਕ਼ਿਪ੍ ਨਾਲ ਗੈਰਸੰਬੰਧਤ ਕਸਖਲਾਈ ਪ੍ਰਾਪ੍ਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸਕੂਲ ਵਾਪ੍ਸ ਗਏ 

 ਹੋਰ: ______________________________________________________________ 
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ਨੌਿਰੀ ਨਾਲ ਸੰਬਧਤ ਿਾਰਨ  

 ਨੌਕਰੀ ਸੰਬੰਧੀ ਅਸਕਥਰਤਾ (ਕੰਮ ਦੀ ਕਮੀ, ਲੇਔਿ, ਆਕਦ) 

 ਤਨਖਾਹ/ਆਮਦਨੀ ਬਹੁਤ ਘਿੱਟ੍ ਸੀ 
 ਕਬਹਤਰ ਨੌਕਰੀ ਲਿੱ ਭ ਲਈ/ਨੌਕਰੀ ਬਦਲ ਲਈ 

 ਕੰਮ ਪ੍ਸੰਦ ਨਹੀਂ ਸੀ ਿਾਂ ਕਰੀਅਰ ਬਾਰ ੇਆਪ੍ਣਾ ਮਨ ਬਦਲ ਕਲਆ 

 ਕਲਾਸਰੂਮ ਕਸਖਲਾਈ ਕਵਿੱ ਚ ਭਾਗ ਲੈਣ ਿਾਂ ਮੇਰੀ ਅਪ੍ਰੈਂਕਟ੍ਸਕ਼ਿਪ੍ ਪੂ੍ਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਰੋਜ਼ਗਾਰਦਾਤਾ ਵਲੋਂ  ਸਮਰਥਨ 

ਦੀ ਕਮੀ 
 ਕਕਿੱ ਤੇ ਕਵਿੱ ਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਹੋਰ ਕਸਖਲਾਈ ਿਾਂ ਸਰਟ੍ੀਕਿਕੇਸ਼ਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਸੀ 
 ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਕੀਤੇ ਿਾਣ ਿਾਂ ਭਦੇਭਾਵ ਦਾ ਅਨੁਭਵ ਕੀਤਾ 
 ਹੋਰ: ______________________________________________________________ 

 

 

ਸਿ ਲ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਿਾਰਨ 

 ਉਹ ਸਾਰੇ ਲੈਵਲ ਪੂ੍ਰੇ ਕਰ ਲਏ ਿੋ ਮੈਂ ਚਾਹੰੁਦਾ/ਦੀ ਸੀ 
 ਕਸਖਲਾਈ ਦੀ ਗੁਣਵਿੱਤਾ ਨਾਲ ਕਨਰਾਸ਼ ਸੀ 
 ਮੇਰੇ ਖੇਤਰ/ਕਕਮਊਕਨਟ੍ੀ ਕਵਿੱ ਚ ਕਸਖਲਾਈ ਪ੍ਰਾਪ੍ਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਕਆ/ਸਕੀ 
 ਸਰਟ੍ੀਕਿਕੇਸ਼ਨ ਇਮਕਤਹਾਨ ਕਵਿੱ ਚ ਿੇਲ ਹੋ ਕਗਆ/ਗਈ 

 ਿਦੋਂ ਮੈਨੰੂ ਕਸਖਲਾਈ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀ ਤਾਂ ਵਟੇ੍ ਕਲਸਟ੍ਾਂ/ਕੋਰਸ ਉਪ੍ਲਬਧ ਨਹੀਂ ਸੀ 
 ਕਸਖਲਾਈ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਲ ਸੀ 
 ਲਾਗ ੂਨਹੀਂ ਹੰੁਦਾ 
 ਹੋਰ: ______________________________________________________________ 

 

 

2.2 ਇੰਡਸਟ੍ਰੀ ਟ੍ਰੇਕਨੰਗ੍ ਅਥਾਕਰਟ੍ੀ ਨਾਲ ਰਕਜਸਟ੍ਰ ਿੀਤੇ ਿੋਏ ਕਸਖਾਂਦਰ  
 

2.2.1 ਿੀ ਤੁਸੀਂ ਸਰਗ੍ਰਮੀ ਨਾਲ ਸਰਟ੍ੀਕਿਿਟੇ੍ ਔਿ ਿੁਆਲੀਕਿਿੇਸ਼ਨ ਦਾ ਅਨੁਸਰਨ ਿਰ ਰਿੇ ਿੋ?  

 ਹਾਂ 

 ਨਹੀਂ 
 ਿਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦਣੇਾ ਚਾਹੰੁਦਾ/ਦੀ 

 



11 
 

2.2.2 ਅਿਰੈਂਕਟ੍ਸਕ਼ਿਿ ਸ਼ੁਰ  ਿਰਨ ਤੋਂ ਿਕਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਿਣੇ ਟ੍ਰਡੇ ਕਵੁੱ ਚ ਕਿੰਨੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਿੰਮ ਿੀਤਾ?  

 ਮੈਂ ਆਪ੍ਣੇ ਆਪ੍ ਟ੍ਰੇਡ ਕਵਿੱ ਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਤੁਰੰਤ ਬਾਅਦ ਅਪ੍ਰੈਂਕਟ੍ਸਕ਼ਿਪ੍ ਕਵਿੱ ਚ ਦਾਖਲ ਹੋ ਕਗਆ/ਗਈ 

 5 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘਿੱਟ੍ 

 5 ਅਤ ੇ10 ਸਾਲਾਂ ਕਵਚਕਾਰ 

 10 ਤੋਂ ਵਿੱ ਧ ਸਾਲ 

 ਮੇਰੇ ਤੇ ਲਾਗ ੂਨਹੀਂ ਹੰੁਦਾ 
 

2.2.3 ਕਸਖਾਂਦਰ  ਵਜੋਂ ਰਕਜਸਟ੍ਰ ਿਰਨ ਤੋਂ ਿਕਿਲਾਂ, ਿੀ ਤੁਸੀਂ ਿੇਠਾਂ ਕਦੁੱ ਤੇ ਿਰੀ-ਅਿਰੈਂਕਟ੍ਸਕ਼ਿਿ ਟ੍ਰਕੇਨੰਗ੍ ਿਰਗੋ੍ਰਾਮਾਂ ਕਵੁੱ ਚ ਕਿਸੇ 

ਕਵੁੱ ਚ ਭਾਗ੍ ਕਲਆ ਸੀ?  

 ਹਾਈ ਸਕੂਲ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ  

 ਿਾਉਂਡੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ 

 ਇੰਟ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਟ੍ੂ ਟ੍ਰਡੇ ਿੌਰ:  

 ਇੰਕਡਿਨਸ ਪ੍ੀਪ੍ਲਜ਼ 

 ਔਰਤਾਂ 
 ਪ੍ਰਵਾਸੀ 
 ਬਰਾਬਰੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਮੂਹ 

 ਿਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦਣੇਾ ਚਾਹੰੁਦਾ/ਦੀ 

 

2.2.4 ਿੀ ਇੁੱ ਿ ਿਰਮਾਕਣਤ ਜਰਨੀਿਰਸਨ ਨੌਿਰੀ ਤੇ ਤੁਿਾਡੀ ਕਨਗ੍ਰਾਨੀ ਿਰਦਾ ਅਤ/ੇਜਾਂ ਤੁਿਾਨ ੰ  ਕਸਖਲਾਈ ਕਦੰਦਾ ਿੈ?  

 ਹਾਂ 
 ਨਹੀਂ 

ਜ ੇਿਾਂ, ਤਾਂ ਿੀ ਇਿ ਕਸਖਲਾਈ ਅਤ/ੇਜਾਂ ਕਨਗ੍ਰਾਨੀ ਮਦਦਗ੍ਾਰ ਿੈ? 

 ਹਾਂ 
 ਨਹੀਂ  

 

2.2.5 ਤੁਿਾਨ ੰ  ਿੀ ਲਗ੍ਦਾ ਿੈ ਕਿ ਕਸਖਾਦਰ ਆਂ ਨ ੰ  ਉਨਹ ਾਂ ਦੇ ਕਸਖਲਾਈ ਿਰਗੋ੍ਰਾਮ ਨ ੰ  ਿ ਰਾ ਿਰਨ ਅਤ ੇਉਨਹ ਾਂ ਦੀ 
ਸਰਟ੍ੀਕਿਿੇਸ਼ਨ ਿਰਾਿਤ ਿਰਨ ਲਈ ਕਿਿੜ ੇਸਮਰਥਨਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਿੈ? ਕਕਰਪ੍ਾ ਕਰਕ ੇਆਪ੍ਣੇ ਕਵਚਾਰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰੋ ਅਤੇ 
ਕਿੰਨਾ ਸੰਭਵ ਹੋਵੇ ਸਪ੍ਸ਼ਟ੍ ਹੋਵੋ। (ਲਾਗ ੂਹੋਣ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਚੁਣ)ੋ   

 ਕਸਖਾਂਦਰੂਆਂ ਨੰੂ ਕਲਾਸਰੂਮ ਕਵਿੱ ਚ ਕਸਖਲਾਈ ਪੂ੍ਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਨੌਕਰੀ ਤੋਂ ਛੁਿੱ ਟ੍ੀ ਲਈ ਹੋਰ ਸਮਾਂ ਦਣੇਾ 
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 ਲੋਕਾਂ ਨੰੂ ਇਮਕਤਹਾਨ ਨੰੂ ਚੁਣਤੌੀ ਦਣੇ ਲਈ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨਾ ਤਾਂਕਕ ਉਹ ਸਕੂਲ ਵਾਪ੍ਸ ਿਾਏ ਕਬਨਾਂ ਆਪ੍ਣੀ 
ਸਰਟ੍ੀਕਿਕੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰਾਪ੍ਤ ਕਰ ਸਕਣ  

 ਕਸਖਾਂਦਰੂਆਂ ਨੰੂ ਪ੍ਰਮਾਕਣਤ ਹੋਣ ਲਈ ਉਨਹ ਾਂ ਦੇ ਇਮਕਤਹਾਨ ਵਾਸਤੇ ਕਤਆਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨਾ 
 ਲੋਕਾਂ ਨੰੂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕਸਖਲਾਈ ਦੇਣਾ ਕਕ ਿੌਬ ਸਾਇਟ੍ ਤੇ ਹੋਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਕਵੇਂ ਸਲੂਕ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਖਾਸ ਕਰਕ ੇ

ਔਰਤਾਂ, ਰੰਗ ਵਾਲੇ ਲੋਕ, ਇੰਕਡਿਨਸ ਲੋਕ ਅਤੇ ਹੋਰ ਲੋਕ  

 ਵਰਕ ਸਾਇਟ੍ ਤੇ ਅਕਿਹੇ ਹੋਰ ਲੋਕ ਹੋਣਾ ਕਿਹੜ ੇਬੀ.ਸੀ. ਦੀ ਕਵਕਵਧ ਆਬਾਦੀ ਨੰੂ ਝਲਕਾਉਂਦ ੇਹਨ 

 ਕਸਖਾਂਦਰੂਆਂ ਨੰੂ ਵਰਕਸਾਇਟ੍ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੋਣ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਨੰੂ ਘਟ੍ਾਉਣ ਲਈ ਵਿੱ ਖ ਵਿੱ ਖ ਕਕਸਮ ਦੀ ਕਸਖਲਾਈ 

ਹੋਣਾ ਕਿਵੇਂ ਕਕ ਨਾਇਟ੍ ਕਲਾਸਾਂ ਿਾਂ ਔਨਲਾਈਨ ਕਲਾਸਾਂ  
 ਕੋਈ ਨਹੀਂ - ਮੈਂ ਸਹਾਇਤਾ ਨਾਲ ਵੀ ਪ੍ਰਮਾਕਣਤ ਹੋਣ ਦੀ ਕੋਕ਼ਿ਼ਿ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗਾ/ਗੀ 
 ਹੋਰ 1:            

 ਹੋਰ 2:            

 

2.3 ਿਾਰੋਬਾਰ  

 

2.3.1 ਸਕਿਲਡ ਟ੍ਰੇਡਜ਼ ਸਰਟ੍ੀਕਿਿੇਸ਼ਨ ਬਾਰੇ ਸੋਚਦ ੇਿੋਏ, ਿੀ ਅਕਜਿੇ ਿਾਰਨ ਿਨ ਕਜੰਨਹ ਾਂ ਿਰਿ ੇਸੰਭਵ ਿੈ ਕਿ ਤੁਿਾਡਾ 
ਿਾਰੋਬਾਰ ਕਸਖਾਂਦਰ ਆਂ ਨ ੰ  ਰਕਜਸਟ੍ਰ ਨਾ ਿਰ ਸਿ ੇਜਾਂ ਟ੍ਰਡੇਜ਼ ਵਰਿਰਾਂ ਨ ੰ  ਿਰਮਾਕਣਤ ਨਾ ਿਰ ਸਿੇ? (ਲਾਗ ੂਹੋਣ ਵਾਲੇ 

ਸਾਰੇ ਚਣੁੋ) 

 ਮੇਰੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕੋਲ ਉਸ ਕਕਸਮ ਦਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿਥ ੇਕਸਖਾਂਦਰਆੂਂ ਨੰੂ ਸਪ੍ੌਂਸਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਕਸਖਾਂਦਰ ੂਦੀ ਤਰਹਾਂ 
ਕਸਖਲਾਈ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇਗੀ 

 ਮੇਰਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਸਖਾਂਦਰ ੂਦੇ ਇਨ-ਕਲਾਸਰੂਮ ਕਸਖਲਾਈ ਵਾਸਤੇ ਿਾਣ ਦਾ ਖਰਚਾ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ 
 ਮੇਰੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨੰੂ ਕਸਖਾਂਦਰਆੂਂ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ 

 ਮੇਰੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਿਾਂ ਸੰਗਠਨ ਕੋਲ ਅਕਿਹੀ ਕਸਖਲਾਈ ਹੈ ਕਿਹੜੀ ਰਸਮੀ ਅਪ੍ਰੈਂਕਟ੍ਸਕ਼ਿਪ੍ ਕਸਖਲਾਈ ਤੋਂ ਬਾਹਰ 

ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਨੰੂ ਪੂ੍ਰਾ ਕਰਦੀ ਹੈ 

 ਮੇਰੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨੰੂ ਪ੍ਰਮਾਕਣਤ ਟ੍ਰਡੇਜ਼ ਵਰਕਰਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ 

 ਮੇਰਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਇਿੱਕ ਪ੍ਰਮਾਕਣਤ ਟ੍ਰਡੇਜ਼ ਵਰਕਰ ਨੰੂ ਨੌਕਰੀ ਤੇ ਰਿੱਖਣ ਦਾ ਖਰਚਾ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ 
 ਮੇਰੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਪ੍ਕਹਲਾਂ ਹੀ ਕਸਖਲਾਈ ਪ੍ਰਾਪ੍ਤ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨਹ ਾਂ ਨੰੂ ਹੋਰ ਕਸਖਲਾਈ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ 

 ਮੇਰੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਭਾਸ਼ਾ ਸੰਬੰਧੀ ਰੁਕਾਵਟ੍ਾਂ ਹਨ ਕਿਹੜੀਆਂ ਉਨਹ ਾਂ ਨੰੂ ਕਸਖਲਾਈ ਪ੍ਰਾਪ੍ਤ ਹੋਣ ਿਾਂ ਪ੍ਰਮਾਕਣਤ 

ਹੋਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣਗੀਆ ਂ

 ਮੇਰੀਆਂ ਸਕਕਲਡ ਟ੍ਰੇਡਜ਼ ਸਰਟ੍ੀਕਿਕੇਸ਼ਨ ਵਾਤਾਵਰਨ ਤਿੱ ਕ ਤਬਦੀਲੀ ਸੰਬੰਧੀ ਕੋਈ ਕਚੰਤਾਵਾਂ ਨਹੀਂ ਹਨ 

 ਹੋਰ: ______________________________________________________________ 



13 
 

 

 

2.3.2 ਤੁਿਾਡੇ ਿਾਰੋਬਾਰ ਨ ੰ  ਸਕਿਲਡ ਟ੍ਰਡੇਜ਼ ਸਰਟ੍ੀਕਿਿੇਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਨ ੰ  ਿ ਰਾ ਿਰਨ ਕਵੁੱ ਚ ਸਿਾਇਤਾ ਿਰਨ ਕਵੁੱ ਚ 

ਕਿਿੜ ੇਸਮਰਥਨ ਸਭ ਤੋਂ ਵੁੱ ਧ ਮਦਦਗ੍ਾਰ ਿੋਣਗੇ੍: (ਲਾਗ ੂਹੋਣ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਚੁਣੋ)   

 ਕਵਿੱ ਤੀ ਸਮਰਥਨ 

 ਕਸਖਲਾਈ ਅਤੇ ਅਪ੍ਰੈਂਕਟ੍ਸਕ਼ਿਪ੍ ਦੀ ਕਜ਼ੰਮੇਵਾਰੀ ਨੰੂ ਰੋਜ਼ਗਾਰਦਾਤਾਵਾਂ ਦ ੇਸਮੂਹ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨਾ 
 ਕਸਖਾਂਦਰ ੂਭਾਲਣ ਲਈ ਸਹਾਇਤਾ 
 ਸਟ੍ਾਿ ਦਆੁਰਾ ਉਨਹ ਾਂ ਸਕਮਆਂ ਨੰੂ ਕਵਰ ਕੀਤੇ ਿਾਣਾ ਿਦੋਂ ਕਸਖਾਂਦਰ ੂਇਨ-ਕਲਾਸਰੂਮ ਟ੍ਰੇਕਨੰਗ ਪ੍ਰਾਪ੍ਤ ਕਰਨ ਲਈ 

ਵਰਕ ਸਾਇਟ੍ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੈ 

 ਮੇਰੇ ਕਾਕਮਆ ਂਵਾਸਤੇ ਸਰਟ੍ੀਕਿਕਟੇ੍ ਔਿ ਕੁਆਲੀਕਿਕੇਸ਼ਨ ਇਮਕਤਹਾਨ ਨੰੂ ਚਣੁੌਤੀ ਦਣੇ ਲਈ ਸਹਾਇਤਾ ਤਾਂਕਕ 

ਉਹ ਪ੍ਰਮਾਕਣਤ ਹੋ ਸਕਣ 

 ਕਸਖਾਂਦਰੂਆਂ ਦੇ ਸੁਪ੍ਰਵਾਈਜ਼ਰਾਂ ਲਈ ਕਸਖਲਾਈ ਤਾਂਕਕ ਉਨਹ ਾਂ ਨੰੂ ਪ੍ਤਾ ਹੋਵ ੇਕਕ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ 

 ਿੇ ਮੈਂ ਅਕਿਹਾ ਕਰਦਾ ਦੀ ਹਾਂ ਤਾਂ ਮਰੇੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਲਈ ਕਕਸ ੇਕਕਸਮ ਦੀ ਮਾਨਤਾ/ਪੁ੍ਰਸਕਾਰ 

 ਪ੍ਤਾ ਨਹੀਂ  
 ਹੋਰ:  

 
 

2.3.3 ਸਕਿਲਡ ਟ੍ਰੇਡਜ਼ ਸਰਟ੍ੀਕਿਿੇਸ਼ਨ ਦੀ ਸ਼ੁਰ ਆਤ ਦੇ ਤੁਿਾਡ ੇਿਾਰੋਬਾਰ ਤੇ ਿੀ ਿਰਭਾਵ ਿੋਣਗੇ੍?  
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2.3.4 ਤੁਿਾਨ ੰ  ਿੀ ਲਗ੍ਦਾ ਿੈ ਕਿ ਕਸਖਾਦਰ ਆਂ ਨ ੰ  ਉਨਹ ਾਂ ਦੇ ਕਸਖਲਾਈ ਿਰਗੋ੍ਰਾਮ ਨ ੰ  ਿ ਰਾ ਿਰਨ ਅਤ ੇਉਨਹ ਾਂ ਦੀ 
ਸਰਟ੍ੀਕਿਿੇਸ਼ਨ ਿਰਾਿਤ ਿਰਨ ਲਈ ਕਿਿੜ ੇਸਮਰਥਨਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਿੈ? ਕਕਰਪ੍ਾ ਕਰਕ ੇਆਪ੍ਣੇ ਕਵਚਾਰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰੋ ਅਤੇ 
ਕਿੰਨਾ ਸੰਭਵ ਹੋਵੇ ਸਪ੍ਸ਼ਟ੍ ਹੋਵੋ। (ਲਾਗ ੂਹੋਣ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਚੁਣ)ੋ   

 ਕਸਖਾਂਦਰੂਆਂ ਨੰੂ ਕਲਾਸਰੂਮ ਕਵਿੱ ਚ ਕਸਖਲਾਈ ਪੂ੍ਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਨੌਕਰੀ ਤੋਂ ਛੁਿੱ ਟ੍ੀ ਲਈ ਹੋਰ ਸਮਾਂ ਦਣੇਾ 
 ਲੋਕਾਂ ਨੰੂ ਇਮਕਤਹਾਨ ਨੰੂ ਚੁਣਤੌੀ ਦਣੇ ਲਈ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨਾ ਤਾਂਕਕ ਉਹ ਸਕੂਲ ਵਾਪ੍ਸ ਿਾਏ ਕਬਨਾਂ ਆਪ੍ਣੀ 

ਸਰਟ੍ੀਕਿਕੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰਾਪ੍ਤ ਕਰ ਸਕਣ  

 ਕਸਖਾਂਦਰੂਆਂ ਨੰੂ ਪ੍ਰਮਾਕਣਤ ਹੋਣ ਲਈ ਉਨਹ ਾਂ ਦੇ ਇਮਕਤਹਾਨ ਵਾਸਤੇ ਕਤਆਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨਾ 
 ਲੋਕਾਂ ਨੰੂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕਸਖਲਾਈ ਦੇਣਾ ਕਕ ਿੌਬ ਸਾਇਟ੍ ਤੇ ਹੋਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਕਵੇਂ ਸਲੂਕ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਖਾਸ ਕਰਕ ੇ

ਔਰਤਾਂ, ਰੰਗ ਵਾਲੇ ਲੋਕ, ਇੰਕਡਿਨਸ ਲੋਕ ਅਤੇ ਹੋਰ ਲੋਕ  

 ਕਸਖਾਂਦਰੂਆਂ ਨੰੂ ਵਰਕਸਾਇਟ੍ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੋਣ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਨੰੂ ਘਟ੍ਾਉਣ ਲਈ ਵਿੱ ਖ ਵਿੱ ਖ ਕਕਸਮ ਦੀ ਕਸਖਲਾਈ 

ਹੋਣਾ ਕਿਵੇਂ ਕਕ ਨਾਇਟ੍ ਕਲਾਸਾਂ ਿਾਂ ਔਨਲਾਈਨ ਕਲਾਸਾਂ 
 ਕੋਈ ਨਹੀਂ 

 ਹੋਰ 1:            

 ਹੋਰ 2:            

 

 

2.4 ਉਦਯਗੋ੍ ਸੰਗ੍ਠਨ  

 

2.4.1 ਇੰਨਹ ਾਂ ਕਵੁੱ ਚੋਂ ਕਿਿੜਾ ਉਨਹ ਾਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਵਰਣਨ ਿਰਦਾ ਿੈ ਕਜਿੜ ੇਸੰਭਵ ਿੈ ਕਿ ਤਿੁਾਡੇ ਮੈਂਬਰ 

ਸਕਿਲਡ ਟ੍ਰੇਡਜ਼ ਸਰਟ੍ੀਕਿਿੇਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਮਹਣਾ ਿਰਨਗੇ੍? (ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਚਣੁੋ) 

 ਮੈਂਬਰ ਸਪ੍ੌਂਸਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਕਸਖਾਂਦਰੂਆਂ ਨੰੂ ਕਸਖਲਾਈ ਦੇਣ ਲਈ ਕੰਮ ਸੰਬੰਧੀ ਕਾਬਲੀਅਤਾਂ ਦੀ ਪੂ੍ਰੀ ਰੇਂਿ ਪੇ੍ਸ਼ 

ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ  
 ਕਜ਼ਆਦਾਤਰ ਮੈਂਬਰ ਕਸਖਾਂਦਰ ੂਦ ੇਇਨ-ਕਲਾਸ ਕਸਖਲਾਈ ਵਾਸਤੇ ਿਾਣ ਦਾ ਖਰਚਾ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦ ੇ

 ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੰੂ ਰਸਮੀ ਅਪ੍ਰੈਂਕਟ੍ਸਕ਼ਿਪ੍ ਕਸਖਲਾਈ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕਾਿੀ ਵਰਕਰ ਟ੍ਰੇਕਨੰਗ ਤਿੱ ਕ ਪ੍ਹੰੁਚ ਪ੍ਰਾਪ੍ਤ ਹੈ  

 ਕਸਖਾਂਦਰ ੂਨੰੂ ਰਕਿਸਟ੍ਰ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਬਣਾਏ ਰਿੱਖਣ ਨਾਲ ਮੈਂਬਰਾਂ ਤ ੇਬੋਝ ਪ੍ਾਵੇਗਾ 
 ਪ੍ਤਾ ਨਹੀਂ 
 ਹੋਰ: _______________________________________________________________ 

 

 

2.4.2 ਤੁਿਾਡੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨ ੰ  ਸਕਿਲਡ ਟ੍ਰਡੇਜ਼ ਸਰਟ੍ੀਕਿਿੇਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਨ ੰ  ਿ ਰਾ ਿਰਨ ਕਵੁੱ ਚ ਸਿਾਇਤਾ ਿਰਨ ਕਵੁੱ ਚ ਕਿਿੜ ੇ

ਸਮਰਥਨ ਮਦਦਗ੍ਾਰ ਿੋਣਗੇ੍: (ਕਕਰਪ੍ਾ ਕਰਕ ੇਲਾਗ ੂਹੋਣ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਚਣੁੋ)   
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 ਕਵਿੱ ਤੀ ਸਮਰਥਨ 

 ਕਸਖਲਾਈ ਅਤੇ ਅਪ੍ਰੈਂਕਟ੍ਸਕ਼ਿਪ੍ ਦੀ ਕਜ਼ੰਮੇਵਾਰੀ ਨੰੂ ਰੋਜ਼ਗਾਰਦਾਤਾਵਾਂ ਦ ੇਸਮੂਹ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨਾ 
 ਕਸਖਾਂਦਰ ੂਭਾਲਣ ਲਈ ਸਹਾਇਤਾ 
 ਉਨਹ ਾਂ ਸਕਮਆ ਂਦੌਰਾਨ ਕਵਰੇਿ ਿਦੋਂ ਕਸਖਾਂਦਰ ੂਇਨ-ਕਲਾਸਰੂਮ ਟ੍ਰੇਕਨੰਗ ਪ੍ਰਾਪ੍ਤ ਕਰਨ ਲਈ ਵਰਕ ਸਾਇਟ੍ ਤੋਂ ਦੂਰ 

ਹੈ 

 ਕਾਕਮਆਂ ਵਾਸਤ ੇਸਰਟ੍ੀਕਿਕੇਟ੍ ਔਿ ਕਆੁਲੀਕਿਕੇਸ਼ਨ ਇਮਕਤਹਾਨ ਨੰੂ ਚਣੁੌਤੀ ਦਣੇ ਲਈ ਅਤੇ ਪ੍ਰਮਾਣੀਕਰਨ 

ਪ੍ਰਾਪ੍ਤ ਕਰ ਸਕਣ ਲਈ ਸਹਾਇਤਾ 
 ਕਸਖਾਂਦਰੂਆਂ ਦੇ ਸੁਪ੍ਰਵਾਈਜ਼ਰਾਂ ਲਈ ਮੈਂਟ੍ਰਕਸ਼ਿੱ ਪ੍ ਕਸਖਲਾਈ 

 ਪ੍ਤਾ ਨਹੀਂ  
 ਹੋਰ: _______________________________________________________________ 

 

 

2.4.3 ਸਕਿਲਡ ਟ੍ਰੇਡਜ਼ ਸਰਟ੍ੀਕਿਿੇਸ਼ਨ ਦੀ ਸ਼ੁਰ ਆਤ ਦੇ ਤੁਿਾਡ ੇਉਦਯੋਗ੍ ਅਤ ੇਉਸਦ ੇਮੈਂਬਰਾਂ ਤੇ ਿੀ ਿਰਭਾਵ ਿੋਣਗੇ੍?  

 
 

 

2.4.1 ਤੁਿਾਨ ੰ  ਿੀ ਲਗ੍ਦਾ ਿੈ ਕਿ ਕਸਖਾਦਰ ਆਂ ਨ ੰ  ਉਨਹ ਾਂ ਦੇ ਕਸਖਲਾਈ ਿਰਗੋ੍ਰਾਮ ਨ ੰ  ਿ ਰਾ ਿਰਨ ਅਤ ੇਉਨਹ ਾਂ ਦੀ 
ਸਰਟ੍ੀਕਿਿੇਸ਼ਨ ਿਰਾਿਤ ਿਰਨ ਲਈ ਕਿਿੜ ੇਸਮਰਥਨਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਿੈ? ਕਕਰਪ੍ਾ ਕਰਕ ੇਆਪ੍ਣੇ ਕਵਚਾਰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰੋ ਅਤੇ 
ਕਿੰਨਾ ਸੰਭਵ ਹੋਵੇ ਸਪ੍ਸ਼ਟ੍ ਹੋਵੋ। (ਲਾਗ ੂਹੋਣ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਚੁਣ)ੋ   

 ਕਸਖਾਂਦਰੂਆਂ ਨੰੂ ਕਲਾਸਰੂਮ ਕਵਿੱ ਚ ਕਸਖਲਾਈ ਪੂ੍ਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਨੌਕਰੀ ਤੋਂ ਛੁਿੱ ਟ੍ੀ ਲਈ ਹੋਰ ਸਮਾਂ ਦਣੇਾ 
 ਲੋਕਾਂ ਨੰੂ ਇਮਕਤਹਾਨ ਨੰੂ ਚੁਣਤੌੀ ਦਣੇ ਲਈ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨਾ ਤਾਂਕਕ ਉਹ ਸਕੂਲ ਵਾਪ੍ਸ ਿਾਏ ਕਬਨਾਂ ਆਪ੍ਣੀ 

ਸਰਟ੍ੀਕਿਕੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰਾਪ੍ਤ ਕਰ ਸਕਣ  

 ਕਸਖਾਂਦਰੂਆਂ ਨੰੂ ਪ੍ਰਮਾਕਣਤ ਹੋਣ ਲਈ ਉਨਹ ਾਂ ਦੇ ਇਮਕਤਹਾਨ ਵਾਸਤੇ ਕਤਆਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨਾ 
 ਲੋਕਾਂ ਨੰੂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕਸਖਲਾਈ ਦੇਣਾ ਕਕ ਿੌਬ ਸਾਇਟ੍ ਤੇ ਹੋਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਕਵੇਂ ਸਲੂਕ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਖਾਸ ਕਰਕ ੇ

ਔਰਤਾਂ, ਰੰਗ ਵਾਲੇ ਲੋਕ, ਇੰਕਡਿਨਸ ਲੋਕ ਅਤੇ ਹੋਰ ਲੋਕ  
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 ਕਸਖਾਂਦਰੂਆਂ ਨੰੂ ਵਰਕਸਾਇਟ੍ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੋਣ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਨੰੂ ਘਟ੍ਾਉਣ ਲਈ ਵਿੱ ਖ ਵਿੱ ਖ ਕਕਸਮ ਦੀ ਕਸਖਲਾਈ 

ਹੋਣਾ ਕਿਵੇਂ ਕਕ ਨਾਇਟ੍ ਕਲਾਸਾਂ ਿਾਂ ਔਨਲਾਈਨ ਕਲਾਸਾਂ 
 ਕਕਸ ੇਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ 

 ਹੋਰ 1:            

 ਹੋਰ 2:            

 

ਸੈਿਸ਼ਨ 3 - ਆਮ ਜਨਤਾ 

ਿੇ ਪ੍ਕਹਲੇ ਸੈਕਸ਼ਨ ਕਵਿੱ ਚ ਿੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪ੍ਣੀ ਪ੍ਛਾਣ ਵਰਤਮਾਨ ਸਮੇਂ ਤੇ ਟ੍ਰਡੇਾਂ ਕਵੁੱ ਚ ਭਾਗ੍ ਨਾ ਲੈਣ ਵਾਲਾ ਜਨਤਾ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਦੀ ਤਰਹਾਂ 

ਕੀਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਕਰਪ੍ਾ ਕਰਕ ੇਇਹ ਸੈਕਸ਼ਨ ਭਰੋ।  

3.1 ਸਰਿਾਰ ਦੇ ਸਕਿਲਡ ਟ੍ਰਡੇਜ਼ ਸਰਟ੍ੀਕਿਿੇਸ਼ਨ ਦੀ ਸ਼ੁਰ ਆਤ ਦੀ ਘਸ਼ੋਣਾ ਿਰਨ ਤੋਂ ਿਕਿਲਾਂ ਿੀ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਸੀ ਕਿ 

ਕਬਰਕਟ੍ਸ਼ ਿੋਲੰਬੀਆ ਕਵੁੱ ਚ ਿੰਮ ਿਰਨ ਲਈ ਟ੍ਰੇਡਜ਼ ਵਰਿਰਾਂ ਲਈ ਿਰਮਾਕਣਤ ਿੋਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਿੀਂ ਸੀ? 

 ਹਾਂ 
 ਨਹੀਂ 

3.2 ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਮਕਿਸ ਸ ਿਰਦੇ ਿੋ ਕਿ ਸਕਿਲਡ ਟ੍ਰਡੇਜ਼ ਸਰਟ੍ੀਕਿਿਸ਼ੇਨ ਮਿੁੱ ਤਵਿ ਰਨ ਿੈ? (ਲਾਗ ੂਹੋਣ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਚਣੁੋ) 
 ਉਪ੍ਭੋਗਤਾਵਾਂ ਲਈ ਇਹ ਿਾਣਨਾ ਮਹਿੱਤਵਪੂ੍ਰਨ ਹੈ ਕਕ ਟ੍ਰਡੇਜ਼ ਵਰਕਰ ਪ੍ਰਮਾਕਣਤ ਹਨ 

 ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਕਕ ਕਾਮ ੇਚੰਗੀ ਤਰਹਾਂ ਕਸਖਲਾਈ ਪ੍ਰਾਪ੍ਤ ਹਨ ਉਨਹ ਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਦੀ ਗੁਣਵਿੱ ਤਾ ਨੰੂ ਸੁਧਾਰੇਗਾ 
 ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਕਕ ਕਾਮ ੇਚੰਗੀ ਤਰਹਾਂ ਕਸਖਲਾਈ ਪ੍ਰਾਪ੍ਤ ਹਨ ਕੰਮ ਦੇ ਸਥਾਨ ਦੀ ਸੁਰਿੱ ਕਖਆ ਵਧਾਏਗਾ 
 ਉਹ ਸਨਮਾਕਨਤ ਕਰੀਅਰ ਚੋਣ ਦੀ ਤਰਹਾਂ ਟ੍ਰਡੇਜ਼ ਦੀ ਸਾਖ ਨੰੂ ਸੁਧਾਰੇਗਾ 
 ਉਹ ਹੋਰ ਨੌਿਵਾਨਾਂ ਨੰੂ ਟ੍ਰੇਡਜ਼ ਕਵਿੱ ਚ ਕਰੀਅਰ ਚਣੁਨ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਕਹਤ ਕਰੇਗਾ 
 ਹੋਰ: ______________________________________________________________ 

 ਮੈਨੰੂ ਨਹੀਂ ਲਗਦਾ ਕਕ ਸਕਕਲਡ ਟ੍ਰਡੇਜ਼ ਸਰਟ੍ੀਕਿਕੇਸ਼ਨ ਮਹਿੱਤਵਪੂ੍ਰਨ ਹੈ 

 

3.3 ਿੀ ਤੁਸੀਂ ਮਾਤਾ-ਕਿਤਾ/ਸਰਿਰਸਤ ਿੋ? 

 ਹਾਂ 
 ਨਹੀਂ 

 

3.4 ਿੀ ਸਕਿਲਡ ਟ੍ਰਡੇਜ਼ ਸਰਟ੍ੀਕਿਿਸ਼ੇਨ ਿਰਿ ੇਤੁਿਾਡੀ ਆਿਣੇ ਬੁੱ ਚੇ ਨ ੰ  ਟ੍ਰੇਡਜ਼ ਕਵੁੱ ਚ ਿਰੀਅਰ ਦਾ ਅਨੁਸਰਨ ਿਰਨ ਲਈ 

ਉਤਸ਼ਾਕਿਤ ਿਰਨ ਦੀ ਵੁੱ ਧ ਸੰਭਾਵਨਾ ਿੋਵੇਗ੍ੀ? 
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 ਹਾਂ 
ਿੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਕਕਉਂ? 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

 

 

 ਨਹੀਂ 
ਿੇ ਨਹੀਂ, ਤਾਂ ਉਹ ਕੀ ਹੈ ਦੋ ਤੁਹਾਨੰੂ ਅਕਿਹਾ ਕਰਨ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਕਹਤ ਕਰੇਗਾ?  

 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

 

3.5 ਸਕਿਲਡ ਟ੍ਰੇਡਜ਼ ਸਰਟ੍ੀਕਿਿੇਸ਼ਨ ਦੀ ਸ਼ੁਰ ਆਤ ਦੇ ਨਾਲ, ਿੀ ਤੁਿਾਡੀ ਟ੍ਰਡੇਜ਼ ਕਵੁੱ ਚ ਿਰੀਅਰ ਕਵੁੱ ਚ ਵੁੱ ਧ ਰੁਚੀ ਿੋਣ ਦੀ 
ਸੰਭਾਵਨਾ ਿੈ? 

 ਹਾਂ 

 ਨਹੀਂ 
ਿੇ ਨਹੀਂ, ਤਾਂ ਉਹ ਕੀ ਹੈ ਦੋ ਤੁਹਾਨੰੂ ਟ੍ਰੇਡਜ਼ ਕਵਿੱ ਚ ਕਰੀਅਰ ਕਵਿੱ ਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਕਹਤ ਕਰੇਗਾ?  

 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

 

 

 

3.6 ਤੁਿਾਨ ੰ  ਿੀ ਲਗ੍ਦਾ ਿੈ ਕਿ ਿਾਕਮਆਂ ਅਤ/ੇਜਾਂ ਿਾਰੋਬਾਰਾਂ 'ਤੇ ਸਕਿਲਡ ਟ੍ਰਡੇਜ਼ ਸਰਟ੍ੀਕਿਿੇਸ਼ਨ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੁੱ ਡਾ ਿਰਭਾਵ 

ਿੀ ਿੋਵੇਗ੍ਾ, ਅਤ ੇਤੁਿਾਨ ੰ  ਿੀ ਲਗ੍ਦਾ ਿੈ ਕਿ ਇਨਹ ਾਂ ਸੰਭਾਵੀ ਿਰਭਾਵਾਂ ਨ ੰ  ਘਟ੍ਾਉਣ ਕਵੁੱ ਚ ਕਿਿੜੇ ਸਮਰਥਨ ਮਦਦ 

ਿਰਨਗੇ੍?  

ਿਰਭਾਵ ਿਰਸਤਾਕਵਤ ਸਮਰਥਨ 
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3.7 ਿੀ ਤੁਸੀਂ ਿਕਿਲਾਂ ਟ੍ਰੇਡਜ਼ ਕਵੁੱ ਚ ਰਜ਼ੁਗ੍ਾਰੀ ਰਿੇ ਿੋ? 

 ਹਾਂ 
 ਨਹੀਂ (ਸੈਕਸ਼ਨ 4 ਤੇ ਿਾਓ) 

ਿੇ ਹਾਂ:  

3.7.1 ਿੀ ਤੁਸੀਂ: 
 ਇਿੱਕ ਰਕਿਸਟ੍ਰਡ ਕਸਖਾਂਦਰ ੂਸੀ (ਿੇ ਹਾਂ, 3.7.3 ਤੇ ਿਾਓ) 

 ਇਿੱਕ ਪ੍ਰਮਾਕਣਤ ਿਰਨੀਪ੍ਰਸਨ ਸੀ (ਿੇ ਹਾਂ, 3.7.2 ਤੇ ਿਾਓ) 

 ਇਿੱਕ ਅਪ੍ਰਮਾਕਣਤ ਕਾਮ ੇਸੀ (ਿੇ ਹਾਂ, 3.7.2 ਤ ੇਿਾਓ) 

3.7.2 ਤੁਸੀਂ ਟ੍ਰਡੇਜ਼ ਨ ੰ  ਛੁੱ ਡਣ ਦਾ ਿੈਸਲਾ ਕਿਉਂ ਿੀਤਾ: 
 ਨੌਕਰੀ ਸੰਬੰਧੀ ਅਸਕਥਰਤਾ (ਕੰਮ ਦੀ ਕਮੀ, ਲੇਔਿ, ਆਕਦ) 

 ਤਨਖਾਹ/ਆਮਦਨੀ ਬਹੁਤ ਘਿੱਟ੍ ਸੀ 
 ਕਬਹਤਰ ਨੌਕਰੀ ਲਿੱ ਭ ਲਈ/ਨੌਕਰੀ ਬਦਲ ਲਈ 

 ਕੰਮ ਪ੍ਸੰਦ ਨਹੀਂ ਸੀ ਿਾਂ ਕਰੀਅਰ ਬਾਰ ੇਆਪ੍ਣਾ ਮਨ ਬਦਲ ਕਲਆ 

 ਕਲਾਸਰੂਮ ਕਸਖਲਾਈ ਕਵਿੱ ਚ ਭਾਗ ਲੈਣ ਿਾਂ ਮੇਰੀ ਅਪ੍ਰੈਂਕਟ੍ਸਕ਼ਿਪ੍ ਪੂ੍ਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਰੋਜ਼ਗਾਰਦਾਤਾ ਵਲੋਂ  
ਸਮਰਥਨ ਦੀ ਕਮੀ 

 ਕਕਿੱ ਤੇ ਕਵਿੱ ਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਹੋਰ ਕਸਖਲਾਈ ਿਾਂ ਸਰਟ੍ੀਕਿਕੇਸ਼ਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਸੀ 

 ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਕੀਤੇ ਿਾਣ ਿਾਂ ਭਦੇਭਾਵ ਦਾ ਅਨੁਭਵ ਕੀਤਾ 
 ਕਰਟ੍ਾਇਰਮੈਂਟ੍ 

 ਹੋਰ: ______________________________________________________________ 

3.7.3 ਤੁਸੀਂ ਆਿਣੀ ਅਿਰੈਂਕਟ੍ਸਕ਼ਿਿ ਿ ਰੀ ਕਿਉਂ ਨਿੀਂ ਿੀਤੀ? (ਲਾਗ ੂਹੋਣ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਚਣੁੋ)   

ਕਨਿੱਜੀ ਿਾਰਨ 

 ਪ੍ਕਰਵਾਰਕ/ਹੋਰ ਕਨਿੱਿੀ ਵਚਨਬਿੱ ਧਤਾਵਾਂ 

 ਕਬਮਾਰੀ ਿਾਂ ਸਿੱਟ੍ 

 ਮੇਰੀ ਅਪ੍ਰੈਂਕਟ੍ਸਕ਼ਿਪ੍ ਨਾਲ ਗੈਰਸੰਬੰਧਤ ਕਸਖਲਾਈ ਪ੍ਰਾਪ੍ਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸਕੂਲ ਵਾਪ੍ਸ ਗਏ 

 ਹੋਰ: 

______________________________________________________________ 
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ਨੌਿਰੀ ਨਾਲ ਸੰਬਧਤ ਿਾਰਨ  

 ਨੌਕਰੀ ਸੰਬੰਧੀ ਅਸਕਥਰਤਾ (ਕੰਮ ਦੀ ਕਮੀ, ਲੇਔਿ, ਆਕਦ) 

 ਤਨਖਾਹ/ਆਮਦਨੀ ਬਹੁਤ ਘਿੱਟ੍ ਸੀ 
 ਕਬਹਤਰ ਨੌਕਰੀ ਲਿੱ ਭ ਲਈ/ਨੌਕਰੀ ਬਦਲ ਲਈ 

 ਕੰਮ ਪ੍ਸੰਦ ਨਹੀਂ ਸੀ ਿਾਂ ਕਰੀਅਰ ਬਾਰ ੇਆਪ੍ਣਾ ਮਨ ਬਦਲ ਕਲਆ 

 ਕਲਾਸਰੂਮ ਕਸਖਲਾਈ ਕਵਿੱ ਚ ਭਾਗ ਲੈਣ ਿਾਂ ਮੇਰੀ ਅਪ੍ਰੈਂਕਟ੍ਸਕ਼ਿਪ੍ ਪੂ੍ਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਰੋਜ਼ਗਾਰਦਾਤਾ ਵਲੋਂ  
ਸਮਰਥਨ ਦੀ ਕਮੀ 

 ਕਕਿੱ ਤੇ ਕਵਿੱ ਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਹੋਰ ਕਸਖਲਾਈ ਿਾਂ ਸਰਟ੍ੀਕਿਕੇਸ਼ਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਸੀ 
 ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਕੀਤੇ ਿਾਣ ਿਾਂ ਭਦੇਭਾਵ ਦਾ ਅਨੁਭਵ ਕੀਤਾ 
 ਹੋਰ:          

ਸਿ ਲ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਿਾਰਨ 

 ਉਹ ਸਾਰੇ ਲੈਵਲ ਪੂ੍ਰੇ ਕਰ ਲਏ ਿੋ ਮੈਂ ਚਾਹੰੁਦਾ/ਦੀ ਸੀ 
 ਕਸਖਲਾਈ ਦੀ ਗੁਣਵਿੱਤਾ ਨਾਲ ਕਨਰਾਸ਼ ਸੀ 
 ਮੇਰੇ ਖੇਤਰ/ਕਕਮਊਕਨਟ੍ੀ ਕਵਿੱ ਚ ਕਸਖਲਾਈ ਪ੍ਰਾਪ੍ਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਕਆ/ਸਕੀ 
 ਸਰਟ੍ੀਕਿਕੇਸ਼ਨ ਇਮਕਤਹਾਨ ਕਵਿੱ ਚ ਿੇਲ ਹੋ ਕਗਆ/ਗਈ 

 ਿਦੋਂ ਮੈਨੰੂ ਕਸਖਲਾਈ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀ ਤਾਂ ਵਟੇ੍ ਕਲਸਟ੍ਾਂ/ਕੋਰਸ ਉਪ੍ਲਬਧ ਨਹੀਂ ਸੀ 

 ਕਸਖਲਾਈ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਲ ਸੀ 
 ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੰੁਦਾ 
 ਹੋਰ:           

ਸੈਿਸ਼ਨ 4 – ਟ੍ਰੇਡਜ਼ ਕਸਖਲਾਈ ਸੰਬੰਧੀ ਵਾਧ  ਜਾਣਿਾਰੀ (ਸਾਰੇ ਿਵਾਬ ਦੇਣ ਵਾਲੇ)  

 

4.1 ਅਸੀਂ ਬੀਸੀ ਕਵੁੱ ਚ ਟ੍ਰੇਡਾਂ ਦੀ ਕਸਖਲਾਈ ਨ ੰ  ਕਿਵੇਂ ਆਧੁਕਨਿ ਬਣਾਉਣਾ ਜਾਰੀ ਰੁੱ ਖ ਸਿਦ ੇਿਾਂ? (ਲਾਗ ੂਹੋਣ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਚਣੁੋ)   
 ਪ੍ਰੀ - ਅਪ੍ਰੈਂਕਟ੍ਸਕ਼ਿਪ੍ ਕਸਖਾਲਾਈ ਪ੍ਰਗੋਰਾਮਾਂ ਕਵਿੱ ਚ ਕੰਮ ਦੇ ਹੋਰ ਮੌਕ ੇ

 ਕੰਮ ਦੇ ਸਥਾਨ ਕਵਖੇ ਭੇਦਭਾਵ ਅਤ ੇਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਕੀਤ ੇਿਾਣ ਨੰੂ ਸੰਬੋਕਧਤ ਕਰਨ ਲਈ ਹੋਰ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਤੇ ਕਸਖਲਾਈ 

 ਅਪ੍ਰੈਂਕਟ੍ਸਕ਼ਿਪ੍ ਦੌਰਾਨ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁਨਰਾਂ ਦੀ ਵਿੱ ਧ ਕਸਖਲਾਈ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਕ ੇ(ਉਦਾਹਰਣ ਲਈ ਸਮਿੱ ਕਸਆਵਾਂ 
ਸੁਲਝਾਉਣਾ, ਕਕਕਰਆਸ਼ੀਲ ਸਣੁਨਾ, ਕਡਿੀਟ੍ਲ ਸਾਖਰਤਾ, ਆਕਦ)  

 ਹੁਨਰ ਵਧਾਉਣ, ਕਸਖਲਾਈ ਅਤ ੇਅਪ੍ਰੈਂਕਟ੍ਸਕ਼ਿਪ੍ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੇ੍ਸ਼ੇਵਰ ਕਵਕਾਸ ਦੇ ਹੋਰ ਮੌਕ ੇ
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 ਵਰਕ ਸਾਇਟ੍ ਤੋਂ ਦੂਰ ਕਬਤਾਏ ਿਾਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਨੰੂ ਘਟ੍ਾਉਣ ਲਈ ਇਨ-ਕਲਾਸਰੂਮ ਕਸਖਲਾਈ ਲਈ ਵਿੱਧ ਲਚੀਲੇ 

ਮੌਕ ੇ(ਉਦਾਹਰਣ ਲਈ ਔਨਲਾਈਨ ਲਰਕਨੰਗ, ਲਚੀਲੇ ਸਕੇਕਡਊਲ) 

 ਕੰਮ ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਕਨਰਕਦਸ਼ਟ੍ ਘੰਕਟ੍ਆਂ ਦੀ ਬਿਾਏ ਕਸਿੱ ਖੀਆਂ ਗਈਆਂ ਕਾਬਲੀਅਤਾਂ ਨੰੂ ਦਰਸਾਉਣ ਲਈ 

ਪ੍ਰੈਕਟ੍ੀਕਲ, ਹੈਂਡਜ਼-ਔਨ ਮਲੁਾਂਕਣ ਪੇ੍ਸ਼ ਕਰਕ ੇ 

 ਹੋਰ:  

 

 
 

4.2 ਉਿ ਕਿਿੜੇ ਕਵੁੱ ਤੀ ਿਰੇਰਿ ਿਨ ਕਜਿੜ ੇਿਾਕਮਆਂ ਅਤ ੇਿਾਰੋਬਾਰਾਂ ਨ ੰ  ਸਕਿਲਡ ਟ੍ਰਡੇਜ਼ ਸਰਟ੍ੀਕਿਿਸ਼ੇਨ ਕਵੁੱ ਚ ਤਬਦੀਲ 

ਿੋਣ ਕਵੁੱ ਚ ਸਿਾਇਤਾ ਿਰਨਗੇ੍? ਕਕਰਪ੍ਾ ਕਰਕ ੇਕਵਿੱ ਤੀ ਪ੍ਰੇਰਕਾਂ ਦੀ ਸਚੂੀ ਇਿੱਥੇ ਦੇਖ:ੋ workbc.ca/training-

education/finance-your-education/apprenticeship-financial-supports.aspx   

 

 

 

 

https://www.workbc.ca/training-education/finance-your-education/apprenticeship-financial-supports.aspx
https://www.workbc.ca/training-education/finance-your-education/apprenticeship-financial-supports.aspx
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4.3  ਇਹ ਸੁਕਨ਼ਿਕਚਤ ਕਰਨਾ ਕਕ ਸਾਡ ੇਸਾਕਰਆਂ ਲਈ ਇਿੱਕ ਸੁਰਿੱ ਕਖਅਤ ਅਤੇ ਕਵਕਵਧ ਕਾਰਿ ਸਥਾਨ ਹੈ ਇਿੱਕ ਮਜ਼ਬੂਤ 

ਕਾਰਿਬਲ ਦੇ ਕਨਰਮਾਣ ਲਈ ਮਹਿੱਤਵਪੂ੍ਰਨ ਹੈ। ਤੁਿਾਨ ੰ  ਿੀ ਲਗ੍ਦਾ ਿੈ ਕਿ ਉਿ ਿੀ ਿੈ ਜ ੋਟ੍ਰਡੇਜ਼ ਕਵੁੱ ਚ ਕਵਕਵਧਤਾ ਅਤ ੇ

ਸਮਾਵੇਸ਼ ਨ ੰ  ਸੁਧਾਰਨ ਕਵੁੱ ਚ ਸਿਾਇਤਾ ਿਰੇਗ੍ਾ?  

 

ਸੈਿਸ਼ਨ 5 - ਤੁਿਾਡੇ ਬਾਰੇ  

ਤੁਸੀਂ ਕਕਥੋਂ ਹੋ ਅਤ ੇਤੁਹਾਡ ੇਬਾਰ ੇਥੜੋਹਾ ਕਿਹਾ ਿਾਣਨਾ ਸਾਨੰੂ ਇਹ ਸਮਝਣ ਕਵਿੱ ਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰੇਗਾ ਕਕ ਕਕਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੰੂ ਕਕਹੜੇ 

ਸਮਰਥਨਾਂ ਅਤੇ ਹਿੱਲਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।  

5.1 ਤੁਸੀਂ ਕਨਯਕਮਤ ਤੌਰ ਤੇ ਕਿਿੜ ੇਖੇਤਰ ਕਵੁੱ ਚ ਰਕਿੰਦੇ ਿੋ? 

 ਮੇਨਲੈਂਡ/ਸਾਉਥਵੈਸਟ੍ 

 ਵੈਨਕਵੂਰ ਆਈਲੈਂਡ/ਕੋਸਟ੍ 

 ਥੌਂਪ੍ਸਨ-ਓਕਾਨਾਗਨ 

 ਕੂਟ੍ਨੇ 

 ਨੌਰਥ ਕੋਸਟ੍ ਅਤ ੇਨਚਾਕ ੋ

 ਨੌਰਥਈਸਟ੍ 

 ਕੈਰੀਬੂ  
 

5.2 ਤੁਸੀਂ ਕਨਯਕਮਤ ਤੌਰ ਤੇ ਕਜਸ ਭਾਈਚਾਰ ੇਕਵੁੱ ਚ ਰਕਿੰਦੇ ਿੋ ਉਸਦੀ ਆਬਾਦੀ ਿੀ ਿੈ? 

 10,000 ਤੋਂ ਘਿੱਟ੍ (ਕਰਮੋਟ੍) 

 10,000 - 40,000 (ਪ੍ੇਂਡੂ) 
 40,001- 190,000 (ਸ਼ਕਹਰੀ/ਪ੍ੇਂਡੂ) 
 190,000 ਤੋਂ ਵਿੱ ਧ (ਮਟੈ੍ਰ)ੋ 

 



22 
 

 

5.3 ਕਸੁੱ ਕਖਆ ਦਾ ਸਤਰ (ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਚੁਣ)ੋ 

 ਹਾਈ ਸਕੂਲ ਪੂ੍ਰਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਘਿੱਟ੍ 

 ਹਾਈ ਸਕੂਲ ਕਡਪ੍ਲੋਮਾ ਿਾਂ ਉਸਦੇ ਬਰਾਬਰ 

 ਕੁਝ ਪੋ੍ਸਟ੍-ਸੈਕੰਡਰੀ ਕਸਖਲਾਈ 

 ਕਾਲਿ ਿਾਂ ਹੋਰ ਗੈਰ-ਯਨੂੀਵਰਕਸਟ੍ੀ ਸਰਟ੍ੀਕਿਕੇਟ੍ ਿਾਂ ਕਡਪ੍ਲੋਮਾ 
 ਅਪ੍ਰੈਂਕਟ੍ਸਕ਼ਿਪ੍/ਸਰਟ੍ੀਕਿਕਟੇ੍ ਔਿ ਕੁਆਲੀਕਿਕੇਸ਼ਨ/ਰੇਡ ਸੀਲ ਟ੍ਰੇਡ 

 ਯੂਨੀਵਰਕਸਟ੍ੀ ਸਰਟ੍ੀਕਿਕਟੇ੍ ਿਾਂ ਕਡਪ੍ਲੋਮਾ 
 ਯੂਨੀਵਰਕਸਟ੍ੀ ਕਡਗਰੀ 
 ਿਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦਣੇਾ ਚਾਹੰੁਦਾ/ਦੀ 

 

5.4 ਤੁਿਾਡਾ ਕਲੰਗ੍ ਿੀ ਿੈ?  

 ਇਸਤਰੀ  
 ਪੁ੍ਰਸ਼  

 ਕਲੰਗ ਕਭੰਨ (Gender diverse) 

 ਿਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦਣੇਾ ਚਾਹੰੁਦਾ/ਦੀ 
 

5.5 ਤੁਿਾਡਾ  ਉਮਰ ਸਮ ਿਿੀ ਿੈ?  

 15-19 

 20-29 

 30-54 

 55+ 

 ਿਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦਣੇਾ ਚਾਹੰੁਦਾ/ਦੀ 
 

5.6 ਿੇਠਾਂ ਕਦੁੱ ਤ ੇਸਮ ਿਾਂ ਕਵੁੱ ਚੋਂ ਤਸੁੀਂ ਕਿਿੜ ੇ(ਜੇ ਿੋਈ ਿਨ) ਨਾਲ ਿਛਾਣ ਿਰਦੇ ਿੋ? (ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਚੁਣ)ੋ  

 ਪ੍ਰਤਿੱ ਖ ਅਲਪ੍ਸੰਕਖਅਕ 

 ਇੰਕਡਿਨਸ ਕਵਅਕਤੀ ਯਾਨੀ ਕਕ, ਿਸਟ੍ ਨੇਸ਼ਨਜ਼ (ਸਟ੍ੇਟ੍ਸ ਿਾਂ ਨੌਨ-ਸਟ੍ੇਟ੍ਸ), ਮੇਟ੍ੀ ਿਾਂ ਇਨੁਇਟ੍ 

 ਕਸਿੱ ਖਣ ਸੰਬੰਧੀ ਿਾਂ ਬੌਕਧਕ ਅਯੋਗਤਾ ਵਾਲਾ ਕਵਅਕਤੀ 
 ਸਰੀਰਕ ਅਯੋਗਤਾ ਵਾਲਾ ਕਵਅਕਤੀ 
 LGBTQ2S+ 

 ਕੈਨੇਡਾ ਕਵਿੱ ਚ ਨਵਾਂ ਆਇਆ ਕਵਅਕਤੀ: 
 5 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘਿੱਟ੍ 
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 5-10 ਸਾਲ 

 10 ਤੋਂ ਵਿੱ ਧ ਸਾਲ 

 ਦੂਿੀ ਭਾ਼ਿਾ ਦੀ ਤਰਹਾਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ 

 ਉੱਤੇ ਕਦਿੱ ਕਤਆ ਂਕਵਿੱ ਚੋਂ ਕਈੋ ਵੀ ਨਹੀਂ 
 ਿਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦਣੇਾ ਚਾਹੰੁਦਾ/ਦੀ 

 

5.7 ਿਛਾਣ ਿੀਤੇ ਗ੍ਏ ਇੰਕਡਜਨਸ ਕਵਅਿਤੀ ਦੀ ਤਰਹਾਂ, ਿੀ ਤੁਸੀਂ? 

 ਿਸਟ੍ ਨੇਸ਼ਨਜ਼ ਹ ੋ

 ਮੇਟ੍ੀ ਹੋ 

 ਇਨੁਇਟ੍ ਹੋ 

 ਹੋਰ ਉੱਤਰੀ ਅਮੇਰੀਕਨ ਇੰਕਡਿਨਸ ਨੇਸ਼ਨ ਹੋ 

 ਹੋਰ ਇੰਕਡਿਨਸ ਨੇਸ਼ਨ ਹ ੋ

 ਿਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦਣੇਾ ਚਾਹੰੁਦਾ/ਦੀ 
 

5.8 ਿੀ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਕਿਰੀ (urban) ਇੰਕਡਜਨਸ ਦੀ ਤਰਹਾਂ ਿਛਾਣ ਿਰਦ ੇਿੋ? 

 ਹਾਂ 
 ਨਹੀਂ   
 ਿਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦਣੇਾ ਚਾਹੰੁਦਾ/ਦੀ 

ਸੈਿਸ਼ਨ 6  – ਰੈਿ ਅੁੱ ਿ (ਸਾਰੇ ਿਵਾਬ ਦੇਣ ਵਾਲੇ)  

 ਿੀ ਤੁਿਾਡੇ ਿੋਲ ਿੋਈ ਵਾਧ  ਇੰਨਿੁੁੱ ਟ੍ ਿੈ?  
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ਕਕਰਪ੍ਾ ਕਰਕ ੇਆਪ੍ਣੇ ਿਵਾਬਾਂ ਕਵਿੱ ਚ ਆਪ੍ਣੇ ਬਾਰ ੇਿਾਂ ਦੂਸਕਰਆਂ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਵੀ ਕਨਿੱਿੀ ਤੌਰ ਤੇ ਪ੍ਛਾਣੀ ਿਾ ਸਕਣ ਵਾਲੀ ਿਾਣਕਾਰੀ 

ਸ਼ਾਮਲ ਨਾ ਕਰੋ।  

 

 

ਸਰਵੇਖਣ ਕਵਚ ਕਹਿੱ ਸਾ ਲੈਣ ਲਈ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ। 

ਔਨਲਾਈਨ ਸਰਵੇਖਣ ਅਤੇ ਲਾਈਵ ਸੈਸ਼ਨਾਂ ਤੋਂ ਿੀਡਬੈਕ ਸਰਕਾਰ ਨੰੂ ਇੰਨਹ ਾਂ 10 ਟ੍ਰਡੇਾਂ ਕਵਿੱ ਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਲੋਕਾਂ ਨੰੂ ਸਕਕਲਡ ਟ੍ਰਡੇਜ਼ 

ਸਰਟ੍ੀਕਿਕੇਸ਼ਨ ਤਿੱ ਕ ਸਿਲਤਾਪੂ੍ਰਕ ਤਬਦੀਲੀ ਕਰਨ ਕਵਿੱ ਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸਹੀ ਸਮਰਥਨਾਂ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੰੂ ਰੂਪ੍ ਦੇਣ ਕਵਿੱ ਚ 

ਮਦਦ ਕਰੇਗੀ। ਿਨਤਕ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਸੈਸ਼ਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਰੀ ਿੀਡਬਕੈ ਦਾ ਸਾਰ ਇਸ ਵੈਿੱਬਸਾਈਟ੍ ਤੇ ਉਪ੍ਲਬਧ ਹੋਵੇਗਾ। 

 


