
ਸਕਿਲਡ ਟ੍ਰੇਡਜ਼ ਸਰਟ੍ੀਕਿਿੇਸ਼ਨ - ਏਨਗੇਜਮੈਂਟ੍ ਵ ੈੱਬਸਾਈਟ੍ ਸਮੱਗਰੀ 
 

ਇਹ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ (ਏਨਗੇਜਮੈਂਟ੍) ਕਿਸ ਬਾਰੇ ਹ ? 

ਬੀ.ਸੀ. 10 ਟ੍ਰਡੇਾਂ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਕ ੇਸਕਕਲਡ ਟ੍ਰੇਡਜ਼ ਸਰਟ੍ੀਕਿਕੇਸ਼ਨ (Skilled Trades Certification) ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰ ਕਰਹਾ ਹੈ। 

ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਕ ਇੰਨਹ ਾਂ ਟ੍ਰਡੇਾਂ ਕ ਿੱ ਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਮਾਕਿਤ (certified) ਜਰਨੀਪ੍ਰਸਨ ਜਾਂ ਰਕਜਸਟ੍ਰਡ ਕਸਖਾਂਦਰ ੂ

(apprentice) ਹੋਿਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। 

ਅਸੀਂ ਇਸ ਬਾਰ ੇਿੀਡਬੈਕ ਮੰਗ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਕ ਕਾਕਮਆਂ ਅਤੇ ਰੋਜ਼ਗਾਰਦਾਤਾ ਾਂ ਦੀ ਇਸ ਤਬਦੀਲੀ ਕ ਿੱ ਚੋਂ ਸਹਾਇਤਾ ਕਕ ੇਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ੇ।  

ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਟ੍ਾਈਮਲਾਈਨ 11 ਜੂਨ ਤੋਂ ਿੌਲ 2021 ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਤਿੱ ਕ 

 

ਭਾਗ ਕਿਵੇਂ ਲ ਣਾ ਹ   

ਔਨਲਾਈਨ ਸਰ ੇਖਿ 

ਸਾਰੇ ਬੀ.ਸੀ. ਕਨ ਾਸੀ ਔਨਲਾਈਨ ਸਰ ੇਖਿ ਪੂ੍ਰਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਅਸੀਂ ਉਨਹ ਾਂ ਮੌਕਕਆਂ ਅਤੇ ਚੁਿਤੌੀਆਂ ਬਾਰੇ ਕਦਰਸ਼ਟ੍ੀਕੋਿਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ 

ਹਾਂ ਜੋ ਸਕਕਲਡ ਟ੍ਰਡੇਜ਼ ਦੀ ਸਰਟ੍ੀਕਿਕੇਸ਼ਨ ਕ ਅਕਤੀਆਂ ਅਤ ੇਰੋਜ਼ਗਾਰਦਾਤਾ ਾਂ ਲਈ ਕਲਆ ਸਕਦੀ ਹੈ।  

ਸਰ ੇਖਿ ਦੀ ਅਨੁ ਾਦ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਕਾਪ੍ੀ engage.gov.bc.ca/skilledtrades ਤੇ ਡਾਉਨਲੋਡ ਕਰਨ ਲਈ ਉਪ੍ਲਬਧ ਹੈ। 

ਕਕਮਊਕਨਟ੍ੀ ਸੰ ਾਦ ਅਤੇ ਰਾਉਂਡਟ੍ੇਬਲ 

ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਸੂਬ ੇਕ ਿੱ ਚੋਂ ਲੋਕਾਂ ਕਲੋੋਂ  ਕ ਕ ਧ ਕਦਰਸ਼ਟ੍ੀਕੋਿ ਸੁਿਨਾ ਚਾਹੰੁਦ ੇਹਾਂ। ਗਿੱਲਬਾਤ ਨੰੂ ਿੋਕਸ ਕਰਨ ਕ ਿੱ ਚ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਇਹ ਸੈਸ਼ਨ ਸਥਾਨ, 

ਸੈਕਟ੍ਰ, ਅਤ ੇਜਨਅੰਕਕਿਆ ਂਦਆੁਰਾ ਗਰੁਿੱ ਪ੍ ਕੀਤ ੇਜਾਿਗੇ। ਕਕਰਪ੍ਾ ਕਰਕ ੇਨੋਟ੍ ਕਰੋ ਕਕ ਜਗਹਾ ਸੀਕਮਤ ਹੈ ਇਸ ਕਰਕੇ ਰਕਜਸਟ੍ਰ ਕਰਨ  ਾਲੇ 

ਹਰੇਕ ਕ ਅਕਤੀ ਨੰੂ ਭਾਗ ਲੈਿ ਲਈ ਸਿੱ ਦਾ ਨਹੀਂ ਕਦਿੱ ਤਾ ਜਾ ੇਗਾ। 

ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਰਾਉਂਡਟ੍ਬੇਲ ਭਾਗੀਦਾਰ ਹੋਿ ਲਈ ਰਕਜਸਟ੍ਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੰੁਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਕਕਰਪ੍ਾ ਕਰਕੇ, engage.gov.bc.ca/skilledtrades ਤੇ 
ਰਕਜਸਟ੍ਰ ਕਰੋ। 

ਅਗਲੇ ਿਦਮ  
ਔਨਲਾਈਨ ਸਰ ੇਖਿ ਅਤੇ ਲਾਈ  ਸੈਸ਼ਨਾਂ ਤੋਂ ਿੀਡਬੈਕ ਸਰਕਾਰ ਨੰੂ ਇੰਨਹ ਾਂ 10 ਟ੍ਰੇਡਾਂ ਕ ਿੱ ਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਲੋਕਾਂ ਨੰੂ ਸਕਕਲਡ ਟ੍ਰੇਡਜ਼ 
ਸਰਟ੍ੀਕਿਕੇਸ਼ਨ ਤਿੱਕ  ਸਿਲਤਾਪ੍ਰੂਕ ਤਬਦੀਲੀ ਕਰਨ ਕ ਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸਹੀ ਸਮਰਥਨਾਂ ਅਤ ੇਸੇ ਾ ਾਂ ਨੰੂ ਰੂਪ੍ ਦਿੇ ਕ ਿੱ ਚ 
ਮਦਦ ਕਰੇਗੀ। ਜਨਤਕ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਸੈਸ਼ਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਰੀ ਿੀਡਬੈਕ ਦਾ ਸਾਰ ਇਸ  ੈੈੱਬਸਾਈਟ੍ ਤੇ ਉਪ੍ਲਬਧ ਹੋ ੇਗਾ। 
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ਪ੍ਰਾਜ ਿਟ੍ ਲੀਡਰਕਸ਼ਪ੍ 

ਐਡਂਰੂ ਮਰਸੀਏ: ਪ੍ਾਰਲੀਮੈਂਟ੍ਰੀ ਸੈਕਟ੍ਰੀ ਿੌਰ ਸਕਕਲਜ਼ ਟ੍ਰੇਕਨੰਗ 

ਸ਼ ਲੀ ਗਰੇ: ਇੰਡਸਟ੍ਰੀ ਟ੍ਰੇਕਨੰਗ ਅਥਾਕਰਟ੍ੀ ਸੀਈਓ  
 

ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਟ੍ਾਈਮਲਾਈਨ 

 ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਲੌਂ ਚ – 11 ਜੂਨ, 2021 
 ਕਕਮਊਕਨਟ੍ੀ ਸੰ ਾਦ ਅਤੇ ਰਾਉਂਡਟ੍ੇਬਲ - ਜੂਨ ਤੋਂ ਜੁਲਾਈ 2021 

ਜੂਨ 2021 ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਕ ੇਇਸ ਕ ਸ਼ ੇਦੇ ਬਾਰੇ ਕਕਮਊਕਨਟ੍ੀ ਮੀਕਟੰ੍ਗਾਂ ਅਤੇ ਕ ਆਪ੍ਕ ਰਾਉਂਡਟ੍ੇਬਲ ਚਰਚਾ ਾਂ ਹੋਿਗੀਆਂ।  

 ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਬੰਦ - ਿਲੌ 2021 

ਔਨਲਾਈਨ ਸਰ ੇਖਿ 17 ਸਤੰਬਰ, 2021 ਨੰੂ ਸ਼ਾਮ 4  ਜੇ PT ਨੰੂ ਬੰਦ ਹੋ ੇਗਾ 
 ਅੰਕਤਮ ਕਰਪੋ੍ਰਟ੍ ਅਤੇ ਕਸਿਾਰਸ਼ਾਂ - ਿੌਲ 2021 

ਜਨਤਕ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਸਸ਼ੈਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਰੀ ਿੀਡਬੈਕ ਦਾ ਸਾਰ ਇਸ  ੈੈੱਬਸਾਈਟ੍ ਤ ੇਉਪ੍ਲਬਧ ਹੋ ੇਗਾ। 

ਸਕਕਲਡ ਟ੍ਰੇਡਜ਼ ਸਰਟ੍ੀਕਿਕੇਸ਼ਨ ਬਾਰੇ 

ਟ੍ਰੇਡ ਬੀ.ਸੀ. ਕ ਿੱ ਚ ਮਜ਼ਬੂਤ ਅਰਥ ਕ  ਸਥਾ ਲਈ ਬੁਕਨਆਦੀ ਹਨ। ਸਕਕਲਡ ਟ੍ਰੇਡਜ਼ ਸਰਟ੍ੀਕਿਕੇਸ਼ਨ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਕ ਕਸਤ ਹੋ ਰਹੀ ਅਰਥ 
ਕ  ਸਥਾ ਦੀਆ ਂਲੇਬਰ ਸੰਬੰਧੀ ਮੰਗਾਂ ਨੰੂ ਪ੍ੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਡੇ ਟ੍ਰਡੇਜ਼ ਕਸਖਲਾਈ ਕਸਸਟ੍ਮ ਨੰੂ ਸੁਧਾਰਨ ਕ ਿੱਚ ਸਾਡੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰੇਗੀ। 

ਬੀ.ਸੀ. ਕ ਿੱ ਚ 2003 ਤੋਂ ਸਕਕਲਡ ਟ੍ਰੇਡਜ਼ ਸਰਟ੍ੀਕਿਕੇਸ਼ਨ ਦੀ ਲੋਿ ਨਹੀਂ ਰਹੀ ਹੈ - ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਕੇਨੈਡਾ ਕ ਿੱ ਚ ਇਕਿੱਲਾ ਸਬੂਾ ਹਾਂ ਕਜਥੇ ਕਝੁ 
ਟ੍ਰੇਡਾਂ ਲਈ ਸਕਕਲਡ ਟ੍ਰੇਡਜ਼ ਸਰਟ੍ੀਕਿਕੇਸ਼ਨ ਦੀ ਲੋਿ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਹ ੈਕਕ ਸੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਤੇ ਸਾਰੇ ਸਬੂੇ ਕ ਿੱ ਚ ਉਨਹ ਾਂ ਦੇ ਕਗਆਨ 
ਜਾਂ ਹੁਨਰਾਂ ਦ ੇਸਤਰਾਂ ਦੀ ਰਸਮੀ ਮਾਨਤਾ ਤੋਂ ਕਬਨਾਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਟ੍ਰੇਡ  ਰਕਰ ਹਨ। 

ਇੰਨਹ ਾਂ ਅਪ੍ਰਮਾਕਿਤ (uncertified) ਕਾਕਮਆਂ ਨੰੂ ਅਕਸਰ ਘਿੱਟ੍ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨਹ ਾਂ ਦੀ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਸਕਥਰਤਾ ਅਤੇ 
ਗਤੀਸੀਲਤਾ ਘਿੱ ਟ੍ ਹੰੁਦੀ  ਹੈ - ਜੋ ਕਕ ਲੇਬਰ ਮਾਰਕਕਟ੍ ਕ ਿੱਚ ਅਕਜਹੇ ਕ ਘਨਾਂ ਕ ਿੱ ਚ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਚਿੁੌਤੀਪੂ੍ਰਨ ਹੈ ਕਜ ੇਂ ਕਕ ਬੀ.ਸੀ. ਕੋਕ ਡ-

19 ਕਰਕ ਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹੁਿ ਅਨੁਭ  ਕਰ ਕਰਹਾ ਹ।ੈ 

ਟ੍ਰੇਡ  ਰਕਰ ਦ ੇਪ੍ਰਮਾਕਿਤ ਜਰਨੀਪ੍ਰਸਨ ਜਾਂ ਰਕਜਸਟ੍ਰਡ ਕਸਖਾਂਦਰੂ ਹੋਿ ਦੀ ਲੋਿ ਹੋਿ ਨਾਲ ਸਕਕਲਡ ਟ੍ਰੇਡਜ਼ ਸਰਟ੍ੀਕਿਕਸ਼ੇਨ ਇੰਨਹ ਾਂ ਤਿੱ ਕ 
ਰਾਹ ਮੁਹਿੱਈਆ ਕਰਦੀ ਹ:ੈ 

 ਮਹਿੱਤ ਪੂ੍ਰਨ ਢੰਗ ਨਾਲ ਬੀ.ਸੀ. ਦੇ ਟ੍ਰੇਡਜ਼ ਕਾਰਜਬਲ ਦ ੇਹੁਨਰਾਂ ਦਾ ਸਤਰ  ਧਾਉਿਾ। 
 ਯਕੀਨੀ ਬਿਾਉਿਾ ਕਕ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਾਡੀ ਭਕ ਿੱ ਖ ਦੀ ਅਰਥ ਕ  ਸਥਾ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਪੂ੍ਰੀਆ ਂਕਰਨ ਲਈ ਕਾਿੀ ਸਕਕਲਡ ਟ੍ਰੇਡਜ਼  ਰਕਰ 

ਹਨ। 



 ਹੋਰ ਕਜ਼ਆਦਾ ਟ੍ਰੇਡਜ਼  ਰਕਰਾਂ ਨੰੂ ਪੋ੍ਸਟ੍-ਸੈਕੰਡਰੀ ਕਸਖਲਾਈ ਅਤੇ ਸਰਟ੍ੀਕਿਕੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਲਾਭ ਪ੍ਰਾਪ੍ਤ ਕਰਨ ਲਈ ਮੌਕ ੇਮੁਹਈਆ 

ਕਰਨਾ ਕਜੰਨਹ ਾਂ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਕਬਹਤਰ ਨੌਕਰੀਆਂ,  ਿੱ ਧ ਤਨਖਾਹਾਂ ਅਤੇ ਜੀ ਨ ਭਰ ਲਈ ਕਰੀਅਰ ਹੋਿਗੇ। 

ਚੁਣੇ ਗਏ ਟ੍ਰੇਡ 

ਬੀ.ਸੀ. ਸਰਕਾਰ ਕੁਲ 10 ਟ੍ਰੇਡਾਂ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਕੇ ਸਕਕਲਡ ਟ੍ਰੇਡਜ਼ ਸਰਟ੍ੀਕਿਕੇਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ: ਕਤੰਨ ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਕਲ, ਚਾਰ 
ਮਕੈਨੀਕਲ ਅਤੇ ਚਾਰ ਆਟ੍ੋਮੋਕਟ੍  ਟ੍ਰਡੇ। ਇਹ ਸਕਕਲਡ ਟ੍ਰੇਡਜ਼ ਸਰਟ੍ੀਕਿਕੇਸ਼ਨ ਨੰੂ ਕਕ ੇਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾ ੇ ਨੰੂ ਕਨਰਧਾਰਤ ਕਰਨ ਲਈ 
ਜਨਤਕ ਸ਼ਮਲੂੀਅਤ ਪ੍ਰਕਕਕਰਆ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਿਾ ਾਂ ਕ ਿੱ ਚ ਕੀਤਾ ਜਾ ੇਗਾ।  

ਇਹ 10 ਟ੍ਰਡੇਾਂ ਨੰੂ ਉਦਯੋਕਗਕ ਅਸੋਸੀਏਸ਼ਨਾਂ, ਲੇਬਰ, ਪੋ੍ਸਟ੍-ਸੈਕੰਡਰੀ ਸੰਸਥਾ ਾਂ, ਇੰਕਡਜਨਸ ਸਕਕਲ ਟ੍ਰੇਨਰਾਂ ਅਤੇ ਇੰਡਸਟ੍ਰੀ ਟ੍ਰੇਕਨੰਗ 
ਅਥਾਕਰਟ੍ੀ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਦੀ ਹੋਈ 16-ਮੈਂਬਰੀ ਸਟ੍ੇਕਹੋਲਡਰ ਅਡ ਾਈਜ਼ਰੀ ਗਰੁਿੱ ਪ੍ ਤੋਂ ਕਸਿਾਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਅਧਾਰ ਤੇ ਚੁਕਿਆ ਕਗਆ ਸੀ। 

ਇਸ ਚੋਿ ਪ੍ਰਕਕਕਰਆ ਅਤੇ ਸਕਕਲਡ ਟ੍ਰੇਡਜ਼ ਸਰਟ੍ੀਕਿਕੇਸ਼ਨ ਨੰੂ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਮੂਲ ਕਾਰਨ ਸਕਕਲਡ ਟ੍ਰਡੇਜ਼ ਸਰਟ੍ੀਕਿਕੇਸ਼ਨ ਕਬਜ਼ਨਸ 
ਕੇਸ ਕ ਿੱਚ ਦੇਕਖਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। 

 

ਕਸਖਾਂਦਰੂਆਂ ਲਈ ਕਨਗਰਾਨੀ ਦੀਆਂ ਉੱਚ ਕਮਆਰਾਂ, ਸੁਰਿੱ ਕਖਆ ਅਤ ੇਗੁਿ ਿੱਤਾ  ਾਲੀ ਕਸਖਲਾਈ ਨੰੂ ਯਕੀਨੀ ਬਿਾਉਿ ਲਈ, ਸਰਕਾਰ ਇੰਨਹ ਾਂ 
10 ਟ੍ਰੇਡਾਂ ਲਈ ਜਰਨੀਪ੍ਰਸਨ ਤੋਂ ਕਸਖਾਂਦਰੂ ਅਨੁਪ੍ਾਤਾਂ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ  ੀ ਕਰੇਗੀ। ਇਹ ਅਨੁਪ੍ਾਤ ਇੰਡਸਟ੍ਰੀ ਟ੍ਰੇਕਨੰਗ ਅਥਾਕਰਟ੍ੀ ਦੀ ਅਗ ਾਈ 
ਹੇਠ, ਕਾਕਮਆਂ, ਰੋਜ਼ਗਾਰਦਾਤਾ ਾਂ ਅਤੇ ਦੂਸਰੇ ਉਯਕੋਗਕ ਕਹਿੱ ਸੇਦਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਮਸ਼ ਕਰਆ ਂਦੇ ਅਧਾਰ ਤੇ ਤੈਅ ਕੀਤ ੇਜਾਿਗੇ। ਇਹ 
ਸਾਕਰਆਂ ਲਈ ਇਿੱ ਕੋ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨ  ਾਲਾ ਿੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਅਤੇ ਹਰੇਕ ਟ੍ਰਡੇ ਨੰੂ  ਿੱ ਖਰਾ  ਿੱ ਖਰਾ ਦੇਕਖਆ ਜਾ ੇਗਾ।  

ਿਾਕਮਆਂ ਅਤੇ ਰੋਜ਼ਗਾਰਦਾਤਾਵਾਂ ਲਈ ਇਸਦਾ ਿੀ ਮਤਲਬ ਹ  
ਸਕਕਲਡ ਟ੍ਰੇਡਜ਼ ਸਰਟ੍ੀਕਿਕੇਸ਼ਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹ ੈਕਕ ਚੁਿ ੇਗਏ ਟ੍ਰਡੇਾਂ ਕ ਿੱ ਚ ਅਪ੍ਰਮਾਕਿਤ ਕਾਕਮਆਂ ਨੰੂ ਕਾਨੰੂਨੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਉਸ ਟ੍ਰੇਡ ਕ ਿੱ ਚ ਕੰਮ 
ਕਰਨ ਲਈ  ਪ੍ਰਮਾਕਿਤ ਹੋਿ ਜਾਂ ਇੰਡਸਟ੍ਰੀ ਟ੍ਰੇਕਨੰਗ ਅਥਾਕਰਟ੍ੀ (ITA) ਦੇ ਨਾਲ ਕਸਖਾਂਦਰੂ ਦੀ ਤਰਹਾਂ ਰਕਜਸਟ੍ਰ ਹੋਿ ਦੀ ਲੋਿ ਹੋ ੇਗੀ। ਟ੍ਰੇਡ ਦੇ 
ਅਕਧਕਾਕਰਕ ਤੌਰ ਤੇ ਸਰਟ੍ੀਿੀਕਸ਼ੇਨ ਦੀ ਲੋਿ ਹੋਿ ਦੇ ਬਾਅਦ, ਅਪ੍ਰਮਾਕਿਤ ਕਾਕਮਆ ਂਕੋਲ ਇਿੱ ਕ ਸਾਲ ਹੋ ੇਗਾ ਇਸ ਤੋਂ ਪ੍ਕਹਲਾਂ ਕਕ ਉਨਹ ਾਂ 
ਲਈ ਕਸਖਾਂਦਰੂ ਦੀ ਤਰਹਾਂ ਰਕਜਸਟ੍ਰ ਹੋਿਾ ਜਾਂ ਜਰਨੀਪ੍ਰਸਨ ਬਿਨ ਲਈ ਸਰਟ੍ੀਿੀਕੇਸ਼ਨ ਇਮਕਤਹਾਨ ਨੰੂ ਚਿੁਤੌੀ ਦਿੇਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋ ੇਗਾ। 

ਇਲ ਿਟ੍ਰੀਿਲ ਟ੍ਰਡੇਜ਼ 

1. ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਸ਼ੀਅਨ (ਕੰਸਟ੍ਰਕਸ਼ਨ) 

2. ਇੰਡਸਟ੍ਰੀਅਲ ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਸ਼ੀਅਨ 

3. ਪ੍ਾ ਰਲਾਈਨ ਟ੍ਕੈਨੀਸ਼ੀਅਨ  

ਮਿ ਨੀਿਲ ਟ੍ਰਡੇਜ਼ 

4. ਰੇਕਿਰਜਰੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਏਅਰ 

ਕੰਡੀਸ਼ਕਨੰਗ ਮਕਕੈਨਕ 

5. ਗੈਸਕਿਟ੍ਰ ਏ ਅਤੇ ਬੀ 
6. ਸਟ੍ੀਮਕਿਟ੍ਰ/ਪ੍ਾਈਪ੍ਕਿਟ੍ਰ 

7. ਸ਼ੀਟ੍ ਮੈਟ੍ਲ  ਰਕਰ 

ਆਟ੍ੋਮੋਕਟ੍ਵ ਟ੍ਰਡੇਜ਼ 

8. ਹੈ ੀ ਕਡਊਟ੍ੀ ਏਕਕ ਪ੍ਮੈਂਟ੍ 

ਟ੍ੈਕਨੀਸ਼ੀਅਨ 

9. ਆਟ੍ੋਮੋਕਟ੍  ਸਰਕ ਸ 

ਟ੍ੈਕਨੀਸ਼ੀਅਨ 

10. ਮੋਟ੍ਰ  ੀਹਕਲ ਬਾਡੀ 
ਕਰਪੇ੍ਅਰਰ 



ਸਕਕਲਡ ਟ੍ਰੇਡਜ਼ ਸਰਟ੍ੀਕਿਕੇਸ਼ਨ ਕੋਈ ਨ ਾਂ ਜਾਂ ਏ ਜੀ ਕਰੀਡੈਂਸ਼ੀਅਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੇ ਤਸੁੀਂ ਪ੍ਕਹਲਾਂ ਇਿੱਕ ਪ੍ਰਮਾਕਿਤ (certified) ਜਰਨੀਪ੍ਰਸਨ 
(ਰੇਡ ਸੀਲ ਸਮੇਤ) ਜਾਂ ਇਿੱ ਕ ਰਕਜਸਟ੍ਰਡ ਕਸਖਾਂਦਰ ੂ(apprentices) ਹੋ, ਤਾਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਬਦਲੇਗਾ - ਉਹ ਪ੍ਕਹਲਾਂ ਹੀ ਸਕਕਲਡ ਟ੍ਰਡੇਜ਼ 
ਸਰਟ੍ੀਕਿਕੇਸ਼ਨ ਦਾ ਅਨੁਸਰਨ ਕਰਦੇ ਹਨ। 

ਟ੍ਰੇਡ  ਰਕਰਾਂ ਅਤ ੇਰੋਜ਼ਗਾਰਦਾਤਾ ਾਂ ਕਲੋ ਇਸ ਤਬਦੀਲੀ ਦ ੇਦੌਰਾਨ ਲੋਿੀਂਦੇ ਸਹਾਕਰਆਂ ਨੰੂ ਸੂਕਚਤ ਕਰਨ ਕ ਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ 
ਹੋ ੇਗਾ, ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਿਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਕਕ ਅਸੀਂ ਇੰਨਹ ਾਂ ਟ੍ਰੇਡਾਂ ਕ ਿੱ ਚ ਕੰਮ ਕਰਨ  ਾਲੇ ਕ ਕ ਧ ਸਮੂਹਾਂ ਦੇ ਕਦਰਸ਼ਟ੍ੀਕੋਿਾਂ ਨੰੂ ਕਧਆਨ ਕ ਿੱ ਚ ਰਿੱ ਕਖਆ 
ਹੈ। ਜਨਤਕ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਪ੍ਰਕਕਕਰਆ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਇਿੱਕ ਸਾਲ ਦੀ ਤਬਦੀਲੀ ਦੀ ਕਮਆਦ ਹੋ ੇਗੀ ਕਜਥ ੇਕਾਕਮਆ ਂਅਤੇ ਰੋਜ਼ਗਾਰਦਾਤਾ ਾਂ ਕੋਲ 
ਉਨਹ ਾਂ ਨੰੂ ਸਿਲਤਾਪ੍ੂਰਕ ਅਨੁਸਰਨ ਕ ਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ ਸਹਾਇਤਾ ਾਂ, ਸ ੇਾ ਾਂ ਅਤ ੇਮੌਕਕਆਂ ਦੀ ਕ ਆਪ੍ਕ ਰੇਂਜ ਤਿੱ ਕ ਪ੍ਹੰੁਚ ਪ੍ਰਾਪ੍ਤ 
ਹੋ ੇਗੀ। ਇਸ ਕ ਿੱ ਚ ITA ਕਲੋੋਂ ਸਮਰਥਨ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ ਕਜਹਿੀ ਕਸਖਾਂਦਰੂਆਂ ਨੰੂ ਟ੍ਰਡੇ ਸੰਬੰਧੀ ਕਸਖਲਾਈ ਕ ਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਿ ਅਤੇ/ਜਾਂ 
ਸਰਟ੍ੀਕਿਕੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰਾਪ੍ਤ ਕਰਨ ਲਈ ਅਨੇਕ ਰਸਤੇ ਪੇ੍ਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ। 

ਸਕਿਲਡ ਟ੍ਰੇਡਜ਼ ਸਰਟ੍ੀਕਿਿੇਸ਼ਨ ਦੇ ਿੀ ਲਾਭ ਹਨ? 

 ਟ੍ਰੇਡ ਸਕਿਲਾਂ ਨੂੂੰ  ਉੱਚ ਸਤਰ ਤੇ ਕਮਆਰਬੂੰ ਦ ਿਰਨਾ – ਕਜਸਦਾ ਨਤੀਜਾ ਰੋਜ਼ਗਾਰਦਾਤਾ ਾਂ ਅਤੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਲੰਬੀ ਕਮਆਦ ਦੌਰਾਨ 

ਬੀ.ਸੀ. ਦੀ ਅਰਥ ਕ  ਸਥਾ ਲਈ ਉਤਪ੍ਾਦਕਤਾ ਨੰੂ  ਧਾਉਂਦੇ ਹੋਏ, ਕਰੀਅਰ ਕ ਿੱ ਚ  ਾਧੇ ਦੇ ਮਕੌ ੇਅਤ ੇਬਦਲ ਰਹੀਆਂ ਲੇਬਰ ਲੋਿਾਂ ਦ ੇ

ਅਨੁਕੂਲ ਬਿਾਉਿ ਲਈ ਲੋਿੀਂਦ ੇਹੁਨਰ ਹੈ। 

 “ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮ ਦਾਨ ਨੂੂੰ  ਬਰਾਬਰ ਬਣਾ ਿੇ” ਸਕਿਲਡ ਟ੍ਰਡੇ ਿਰੀਅਰਾਂ ਕਵੱਚ ਘੱਟ੍-ਨੁਮਾਇੂੰ ਦਗੀ ਵਾਲੇ ਅਤ ੇਬਰਾਬਰੀ ਭਾਲ ਰਹੇ 

ਸਮੂਹਾਂ ਲਈ ਮਕੌਿਆਂ ਨੂੂੰ  ਵਧਾਉਣਾ  – ਅਕਜਹੇ ਕਾਕਮਆਂ ਲਈ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪ੍ਤ, ਪੋ੍ਰਟ੍ੇਬਲ ਕਰੀਡੈਂਸ਼ੀਅਲ ਮੁਹਿੱਈਆ ਕਰਨਾ ਕਜੰਨਹ ਾਂ ਕੋਲ 

ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਤ ੇਉਨਹ ਾਂ ਦੇ ਹੁਨਰਾਂ ਦੀ ਰਸਮੀ ਤੌਰ ਤੇ ਮਾਨਤਾ ਕੀਤੇ ਜਾਿ ਤੋਂ ਕਬਨਾਂ ਕਰੀਅਰ ਨੰੂ ਅਗੇ  ਧਾਉਿ ਲਈ ਘਿੱਟ੍ ਮੌਕ ੇਹੰੁਦ ੇਹਨ। 

 ਟ੍ਰੇਡਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਕਤਸ਼ਠਾ ਨੂੂੰ  ਵਧਾਉਣਾ– ਟ੍ਰੇਡਾਂ ਦੇ ਚੰਗਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਅਤੇ ਪੋ੍ਸਟ੍-ਸੈਕੰਡਰੀ ਕਰੀਡੈਂਸ਼ੀਅਲਕਲੰਗ ਦੀ ਲੋਿ  ਾਲੇ ਹੋਰ 

ਪੇ੍ਕਸ਼ਆਂ ਦ ੇਨਾਲ ਬਰਾਬਰ ਹੋਿ ਦੀ ਧਾਰਨਾ ਨੰੂ ਸੁਧਾਰ ਕੇ ਹੋਰ ਨੌਜ ਾਨਾਂ ਨੰੂ ਕਰਟ੍ਾਇਰ ਹੋ ਰਹੇ ਕਾਕਮਆਂ ਦੀ ਜਗਹਾ ਲੈਿ ਲਈ ਟ੍ਰੇੇਡੇਾਂ 
ਕ ਿੱ ਚ ਦਾਖਲ ਹੋਿ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਕਹਤ ਕਰਨਾ।  

ਇਕਤਹਾਸ 

2003 ਕ ਿੱ ਚ, ਬੀ.ਸੀ. ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੰਡਸਟ੍ਰੀ ਟ੍ਰੇਕਨੰਗ ਅਥਾਕਰਟ੍ੀ (ITA) ਸਥਕਪ੍ਤ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਟ੍ਰੇਡਾਂ ਦੇ ਇਿੱ ਕ ਗੈਰ-ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰੀਡੈਂਸ਼ੀਅਲਕਲੰਗ 
ਕਸਸਟ੍ਮ ਕ ਿੱ ਚ ਤਬਦੀਲ ਹੋ ਗਈ। ਇਸ ਨੇ 11 ਲਾਜ਼ਮੀ ਟ੍ਰਡੇਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਨਰਕਦਸ਼ਟ੍ ਜਰਨੀਪ੍ਰਸਨ-ਤੋਂ-ਕਸਖਾਂਦਰੂ ਅਨੁਪ੍ਾਤਾਂ ਨੰੂ ਹਟ੍ਾ ਕਦਿੱ ਤਾ। 

ਮੌਜੂਦਾ ਗੈਰ-ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਸਸਟ੍ਮ ਹਠੇ, ITA ਲਗਭਗ 100 ਟ੍ਰਡੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਕ ਿੱ ਚ ਸਰਟ੍ੀਿੀਕੇਸ਼ਨ ਪੇ੍ਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਕਜਸ ਕ ਿੱਚ ਸਾਰੇ ਸੂਬੇ ਕ ਿੱ ਚ 
ਮਨੋਨੀਤ ਕਸਖਲਾਈ ਪ੍ਰਦਾਤਾ ਾਂ ਦੁਆਰਾ ਡਕਲ ਰ ਕੀਤੀ ਜਾਿ  ਾਲੀ ਕ ਿੱ ਚ ਕੰਮ-ਅਧਾਰਤ ਅਤੇ ਕਲਾਸਰੂਮ ਕਸਖਲਾਈ ਦਾ ਕਮਸ਼ਰਿ ਸ਼ਾਮਲ 
ਹੈ। ਇੰਨਹ ਾਂ  ਕ ਿੱ ਚੋਂ ਇਿੱ ਕ ੰਜਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਰਾਸ਼ਟ੍ਰੀ ਕਮਆਰ ਦਆੁਰਾ ਕਨਯੰਕਤਰਤ ਰੇਡ ਸੀਲ ਟ੍ਰਡੇ ਹਨ ਅਤ ੇਉਨਹ ਾਂ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਰਾਸ਼ਟ੍ਰੀ ਤੌਰ ਤੇ 
ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪ੍ਤ ਰੇਡ ਸੀਲ ਕਰੀਡੈਂਸ਼ੀਅਲ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਦ ੇਟ੍ਰਡੇ ਪ੍ਰਗੋਰਾਮ ਸੂਬਾਈ ਕਮਆਰ ਦੀ ਪ੍ਾਲਿਾ ਕਰਦ ੇਹਨ ਅਤੇ ਉਨਹ ਾਂ ਨੰੂ ਆਮਤੌਰ 
ਤੇ ਉਦਯੋਗ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਤੇ ਕਤਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਅਕਸਰ ਸੈਕਟ੍ਰ ਜਾਂ ਉਦਯੋਗ ਲਈ ਖਾਸ ਕਸਖਲਾਈ ਸੰਬੰਧੀ ਲੋਿਾਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ 
ਕਰਨ ਲਈ ਕਜ ੇਂ ਕਕ ਨਕ ਆਉਿਯੋਗ ਊਰਜਾ, ਸਮੰੁਦਰੀ ਜ਼ਹਾਜ਼ਾਂ ਦਾ ਕਨਰਮਾਿ ਜਾਂ ਉਭਰ ਰਹੇ ਸੈਕਟ੍ਰਾਂ ਤੋਂ ਉਤਪੰ੍ਨ ਹੋਿ  ਾਲੇ ਹੋਰ ਕਕਿੱ ਤੇ। 



ਅਕਤੂਬਰ 2019 ਕ ਿੱ ਚ, ਸਕਕਲਡ ਟ੍ਰੇਡ ਸਰਟ੍ੀਕਿਕੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਲਾਭ ਪ੍ਰਾਪ੍ਤ ਕਰਨ  ਾਲੇ ਟ੍ਰੇਡਾਂ ਲਈ ਕਸਿਾਰਸ਼ਾਂ ਮਹੁਿੱਈਆ ਕਰਨ ਲਈ 
ਸਟ੍ੇਕਹੋਲਡਰ ਅਡ ਾਈਜ਼ਰੀ  ਰਕਕੰਗ ਗਰੁਿੱ ਪ੍ ਸਥਾਕਪ੍ਤ ਕੀਤਾ ਕਗਆ ਸੀ। ਹੁਿ ਅਸੀਂ ਜਨਤਾ, ਟ੍ਰੇਡ  ਰਕਰਾਂ ਅਤੇ ਉਦਯੋਕਗਕ ਮਾਹਰਾਂ ਨੰੂ 
ਇਸ ਬਾਰੇ ਇਨਪ੍ੁਿੱ ਟ੍ ਮੁਹਿੱਈਆ ਕਰਨ ਲਈ ਕਕਹ ਰਹੇ ਹਾਂ ਹ ੈਕਕ 10 ਟ੍ਰਡੇਾਂ ਲਈ ਸਕਕਲਡ ਟ੍ਰੇਡ ਸਰਟ੍ੀਕਿਕੇਸ਼ਨ ਨੰੂ ਸਭ ਤੋਂ  ਧੀਆ ਢੰਗ 
ਨਾਲ ਕਕ ੇਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਜਾ ੇ। ਇਹ ਕੰਮ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਤ ੇਪ੍ਰਭਾਕ ਤ ਟ੍ਰਡੇਾਂ ਕ ਿੱ ਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਉਨਹ ਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨ 
ਲਈ ਹੈ ਕਜਹਿੇ ਭਕ ਿੱ ਖ ਕ ਿੱ ਚ ਇੰਨਹ ਾਂ ਕਰੀਅਰ ਪ੍ਥਾਂ ਤੇ ਚਲਿਗੇ। 

ਕਪ੍ਛੋਕਿ ਸੰਬੰਧੀ ਸਮਿੱਗਰੀ 

ਅਸੀਂ ਜਾਿਦੇ ਹਾਂ ਕਕ ਟ੍ਰੇਡਾਂ  ਾਸਤ ੇਸਰਟ੍ੀਕਿਕੇਸ਼ਨ ਸੰਬੰਧੀ ਲੋਿਾਂ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਦੇ ਕਾਕਮਆ ਂਅਤ ੇਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਤ ੇਕ ਆਪ੍ਕ ਪ੍ਰਭਾ  ਹੁੰ ਦੇ ਹਨ। 
ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਸਕਕਲਡ ਟ੍ਰੇਡਜ਼ ਸਰਟ੍ੀਕਿਕਸ਼ੇਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਮੌਕਕਆਂ ਅਤ ੇਪ੍ਰਭਾ ਾਂ ਦੀ ਪੂ੍ਰੀ ਤਰਹਾਂ ਪ੍ਿਤਾਲ ਕਰਨ ਲਈ ਗਹਨ, 

ਪ੍ਰਮਾਿਾਂ ਤ ੇਅਧਾਰਤ ਪ੍ਹੰੁਚ ਦੀ  ਰਤੋਂ ਕੀਤੀ। 

ਅਸੀਂ 16 ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਬਿੀ  ਿੱ ਖ  ਿੱ ਖ ਕ ਚਾਰਾਂ ਅਤ ੇਮਹਾਰਤਾਂ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਉਦਯੋਗ ਦੀ ਅਗ ਾਈ  ਾਲੀ ਸਟ੍ੇਕਹਲੋਡਰ 
ਅਡ ਾਈਜ਼ਰੀ  ਰਕਕੰਗ ਗਰੁਿੱ ਪ੍ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਕਜਸ ਕ ਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ: ਉਦਯੋਕਗਕ ਅਸੋਸੀਏਸ਼ਨਾਂ; ਲੇਬਰ; ਪੋ੍ਸਟ੍-ਸੈਕੰਡਰੀ ਸੰਸਥਾ ਾਂ; 
ਇੰਕਡਜਨਸ ਸਕਕਲ ਟ੍ਰੇਨਰ; ਅਤ ੇਇੰਡਸਟ੍ਰੀ ਟ੍ਰੇਕਨੰਗ ਅਥਾਕਰਟ੍ੀ। 

ਇਸ ਪ੍ਹੰੁਚ ਦੇ ਨਤੀਕਜਆਂ ਦਾ ਸਾਰ ਉਸ ਕਬਜ਼ਨਸ ਕੇਸ ਕ ਿੱ ਚ ਕਦਿੱ ਤਾ ਕਗਆ ਸੀ ਕਜਹਿੀ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ, ਆਰਕਥਕ,  ਰਕਰਾਂ ਅਤੇ ਜਨਤਾ ਤੇ 
ਸੰਭਾ ੀ ਸਮਾਕਜਕ ਅਤੇ ਆਰਕਥਕ ਪ੍ਰਭਾ ਾਂ ਤ ੇ(ਪ੍ਰਾਇਸ  ਾਟ੍ਰਹਾਉਸ ਕੂਪ੍ਰ) ਅਤੇ ਸਮੁਿੱ ਚ ੇਟ੍ਰੇਡ ਕਾਰਜਬਲ ਹੁਨਰਾਂ ਨੰੂ ਸੁਧਾਰਨ ਦੀ ਲੋਿ ਦਾ 
ਸਮਰਥਨ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀ ਪ੍ਰਮਾਕਿਤ ਕਾਕਮਆ ਂਕੋਲ ਅਪ੍ਰਮਾਕਿਤ ਕਾਕਮਆਂ ਨਾਲੋਂ ਹੁਨਰ ਦ ੇ ਿੱ ਧ ਉੱਚੇ ਸਤਰ ਹਨ (BCIT) ਦਆੁਰਾ ਦ ੋਗਹਨ 
ਖੋਜ ਅਕਧਐਨਾਂ ਦਆੁਰਾ ਸਕੂਚਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। 

ਕਰਪ੍ੋਰਟ੍ਾਂ: 
 ਸਕਕਲਡ ਟ੍ਰੇਡਜ਼ ਸਰਟ੍ੀਕਿਕੇਸ਼ਨ ਕਬਜ਼ਨਸ ਕੇਸ 

 ਬੀਸੀ ਕ ਿੱ ਚ ਟ੍ਰੇਡ ਸਕਕਲਾਂ ਤੇ ਸਰਟ੍ੀਕਿਕੇਸ਼ਨ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾ  (BCIT) 

 ਬੀਸੀ ਕ ਿੱ ਚ ਸਕਕਲਡ ਟ੍ਰਡੇਜ਼ ਸਰਟ੍ੀਕਿਕੇਸ਼ਨ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾ  (ਪ੍ਰਾਇਸ  ਾਟ੍ਰਹਾਉਸ ਕੂਪ੍ਰ) 



ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਲੀਡਾਂ 
 

ਐਡਂਰੂ ਮਰਸੀਏ 

ਪ੍ਾਰਲੀਮੈਂਟ੍ਰੀ ਸੈਕਟ੍ਰੀ ਿੌਰ ਸਕਕਲਜ਼ ਟ੍ਰੇਕਨੰਗ  ਜੋਂ, ਐਡਂਰੂ ਮਰਸੀਏ ਸਕਕਲਡ ਟ੍ਰੇਡਜ਼ ਸਰਟ੍ੀਕਿਕੇਸ਼ਨ ਨੰੂ 
ਸਭ ਤੋਂ  ਧੀਆ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕਕ ੇਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾ  ੇਬਾਰੇ ਜਨਤਕ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਦੀ ਅਗ ਾਈ ਕਰਨਗੇ। 

ਉਹ 2020 ਕ ਿੱ ਚ ਲੈਂਗਲੀ ਲਈ MLA ਚਿੁੇ ਗਏ ਸੀ ਅਤ ੇਇਿੱ ਕ ਲੇਬਰ  ਕੀਲ ਅਤੇ ਲੈਂਗਲੀ ਕਕਮਊਕਨਟ੍ੀ ਦੇ 
ਸਕਕਰਅ ਮੈਂਬਰ ਹਨ।  

ਲੈਕਜਸਲੇਕਟ੍  ਅਸੈਂਬਲੀ ਕ ਿੱ ਚ ਉਨਹ ਾਂ ਦੀ ਚਿੋ ਤੋਂ ਪ੍ਕਹਲਾਂ, ਐਡਂਰੂ ਨੇ ਟ੍ੀਮਸਟ੍ਰਜ਼ ਲੋਕਲ ਯੂਨੀਅਨ ਨੰਬਰ 213 ਲਈ ਲੀਗਲ ਕਾਉਂਸਲ  ਜੋਂ 
ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਬੀਸੀ ਕਬਲਕਡੰਗ ਟ੍ਰੇਡਜ਼ ਕਾਉਂਸਲ ਦ ੇਕਾਰਜਕਾਰੀ ਡਾਇਰੈਕਟ੍ਰ  ਜੋਂ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਕਜਥੇ ਉਨਹ ਾਂ ਨੇ ਕੰਸਟ੍ਰਕਸ਼ਨ ਸਾਈਟ੍ਾਂ 
ਲਈ ਸੁਧਰੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸੁਰਿੱ ਕਖਆ ਕਮਆਰਾਂ ਲਈ ਕਹਮਾਇਤ ਕੀਤੀ। 

ਉਨਹ ਾਂ ਨੇ ਯੂਨੀ ਰਕਸਟ੍ੀ ਔਿ ਦ ਿਰੇਜ਼ਰ  ੈਲੀ ਬੋਰਡ ਔਿ ਗ ਰਨਰਜ਼, ਅਤੇ ਕਸਟ੍ੀ ਔਿ ਲੈਂਗਲੀ ਦ ੇਕਰਾਇਮ ਪ੍ਰੀ ੈਨਸ਼ਨ ਗਰੁਿੱ ਪ੍ ਤੇ ਆਪ੍ਿੇ 
ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀ ਸ ੇਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। 

ਐਡਂਰੂ ਦਾ ਪ੍ਾਲਿ ਪੋ੍ਸ਼ਿ ਲੈਂਗਲੀ ਕ ਿੱ ਚ ਕੀਤਾ ਕਗਆ, ਕਜਥ ੇਉਹ ਆਪ੍ਿੀ ਪ੍ਤਨੀ ਅਤ ੇਛਟੋ੍ੀ ਬਟੇ੍ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਰਕਹੰਦ ੇਹਨ। 

 

ਸ਼ ਲੀ ਗਰੇ  

ਇੰਡਸਟ੍ਰੀ ਟ੍ਰੇਕਨੰਗ ਅਥਾਕਰਟ੍ੀ (ITA) (itabc.ca) ਦੀ ਮੁਿੱ ਖ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਅਿਸਰ  ਜੋਂ, ਸ਼ਲੈੀ ਸੰਗਠਨ ਦੇ 
ਨਾਲ ਉਦਯੋਗ ਕ ਿੱਚ ਕਨਰਪੇ੍ਖਤਾ, ਕ ਕ ਧਤਾ ਅਤੇ ਸਮਾ ੇਸ਼ ਦੇ ਸਕਭਆਚਾਰ ਨੰੂ  ਧਾਉਿ ਪ੍ਰਤੀ  ਚਨਬਿੱ ਧ 
ਹੈ। ਉਹ ITA ਦੀ ਕਮਸ਼ਨ ਅਤੇ ਸਪੁ੍ਨੇ ਬਾਰੇ ਜੁਸ਼ੀਲੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸੰਗਠਨ ਦੇ ਉਸ ਸਕਭਆਚਾਰਕ ਪ੍ਕਰ ਰਤਨ 
ਦੀ ਅਗ ਾਈ ਕਰਨ ਦ ੇਅਕਧਅਦਸ਼ੇ ਦੁਆਰਾ ਕਨਹਾਇਤ ਪ੍ਰੇਕਰਤ ਕਜਸਦੀ ਲੋਿ ਕਬਰਕਟ੍ਸ਼ ਕਲੰੋਬੀਆ ਲਈ 
ਸਕਕਲਡ ਟ੍ਰੇਡਜ਼ ਅਤੇ ਕਸਖਲਾਈ ਸੰਬੰਧੀ ਪ੍ਰਿਾਲੀ ਨੰੂ ਉਭਾਰਨ ਲਈ ਹੈ। 

ਉਨਹ ਾਂ ਨੇ ਔਰਤਾਂ ਅਤ ੇਇੰਕਡਜਨਸ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਕਕਮਊਕਨਟ੍ੀ ਪ੍ਕਹਲਾਂ ਨੰੂ ਸੁਧਾਰਨ ਪ੍ਰਤੀ ਆਪ੍ਿੀ  ਚਨਬਿੱ ਧਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਭਾ  ਪ੍ਾਇਆ ਹੈ। 
ਸ਼ੈਲੀ ਨੇ ਸਕਕਲਡ ਟ੍ਰਡੇਜ਼ ਕ ਿੱ ਚ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਨੰੂ  ਧਾਉਿ ਲਈ ITA ਦਾ  ਕਭੰਨ  ਇਨ ਟ੍ਰਡੇ ਕ ਭਾਗ ਬਿਾਇਆ, ਜੋ ਕਨਰਪੇ੍ਖਤਾ 
ਭਾਲਿ  ਾਲੇ ਸਾਰੇ ਸਮੂਹਾਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨ ਲਈ ਇਕਇੁਟ੍ੀ ਅਤੇ ਏਨਗੇਜਮੈਂਟ੍ ਕ ਭਾਗ ਕ ਿੱਚ ਕ ਕਸਤ ਹੋ ਕਗਆ ਹੈ। 

 

https://www.itabc.ca/


ਪ੍ਰਕਕਕਰਆ 

ਮਕਨਸਟ੍ਰੀ ਔਿ ਅਡ ਾਂਸਡ ਐਜੁਕੇਸ਼ਨ ਐਡਂ ਸਕਕਲਜ਼ ਟ੍ਰੇਕਨੰਗ ਸਮਝਿਾ ਚਾਹੰੁਦੀ ਹੈ ਕਕ 10 ਚੁਿੇ ਗਏ ਟ੍ਰੇਡਾਂ ਦੇ ਲਈ ਸਕਕਲਡ 
ਟ੍ਰੇਡਜ਼ ਸਰਟ੍ੀਕਿਕੇਸ਼ਨ ਨੰੂ ਸਭ ਤੋਂ  ਧੀਆ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕਕ ੇਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾ ੇ। ਅਸੀਂ ਉਨਹ ਾਂ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਸੁਿਨਾ ਚਾਹੰੁਦੇ ਹਾਂ ਜੋ 
ਪ੍ਰਭਾਕ ਤ ਹੋਿਗੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ 2021 ਦੀ ਬਸੰਤ ਅਤੇ ਗਰਮੀ ਕ ਿੱ ਚ ਸਾਰੇ ਸੂਬੇ ਕ ਿੱ ਚ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਦੇ ਅ ਸਰਾਂ ਦੀ ਮੇਜ਼ਬਾਨੀ 
ਦੀ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ - ਕਬਹਤਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਇਹ ਸਮਝਿ ਲਈ ਕਕ ਇਸ ਤਬਦੀਲੀ ਦੌਰਾਨ ਕਬਰਕਟ੍ਸ਼ ਕੋਲੰਬੀਅਨਾਂ ਦੀ 
ਸਭ ਤੋਂ  ਧੀਆ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸਹਾਇਤਾ ਕਕ ੇਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ੇ।    

ਅਸੀਂ ਕਸਖਾਂਦਰੂਆਂ, ਟ੍ਰੇਡ  ਰਕਰਾਂ, ਛੋਟੇ੍ ਤੋਂ  ਿੱ ਡੇ ਰੋਜ਼ਗਾਰਦਾਤਾ ਾਂ, ਯੂਨੀਅਨਾਂ, ਅਤੇ ਇੰਕਡਜਨਸ ਪ੍ਾਰਟ੍ਨਰਾਂ, ਦੇ ਨਾਲ ਅਕਜਹੇ 
ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਸ਼ ਰਾ ਕਰਾਂਗੇ ਜੋ ਔਰਤਾਂ, ਨ ੇਂ ਕਨੇਡੀਅਨਾਂ ਅਤੇ ਅਕਜਹੇ ਹੋਰ ਸਮੂਹਾਂ ਦੀ  ਜੋਂ ਆਪ੍ਿੇ ਤਜਰਬੇ ਸਾਂਝੇ ਕਰ 
ਸਕਦੇ ਹਨ ਕਜਹਿੇ ਟ੍ਰੇਡਜ਼ ਕਾਰਜਬਲ ਨੰੂ  ਧਾਉਿ ਲਈ ਅਕਹਮ ਹਨ। ਇਹ ਸੰ ਾਦ ਪ੍ੇਂਡੂ ਅਤੇ ਸ਼ਕਹਰੀ ਦੋ ੇਂ ਭਾਈਚਾਕਰਆਂ ਲਈ 
ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਨੰੂ ਯਕੀਨੀ ਬਿਾਉਿਗੇ। 

ਕਿਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਕਵਕਸ਼ਆਂ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਿੀਤੀ ਜਾ ਸਿਦੀ ਹ ? 

 ਸੰਭਾ ੀ ਪ੍ਰਭਾ ਾਂ, ਰੁਕਾ ਟ੍ਾਂ ਅਤ ੇਚਿੁੌਤੀਆਂ ਕਜੰਨਹ ਾਂ ਦਾ ਸਾਮਹਿਾ ਕਾਮ ੇਅਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਸਕਕਲਡ ਟ੍ਰਡੇਜ਼  ਾਤਾ ਰਨ ਕ ਿੱ ਚ ਕਰ ਸਕਦ ੇ

ਹਨ 

 ਇੰਨਹ ਾਂ ਚਿੁੌਤੀਆਂ ਨੰੂ ਸੰਬੋਕਧਤ ਕਰਨ ਦੇ ਢੰਗ ਅਤ ੇਤਬਦੀਲੀ ਦੌਰਾਨ ਕਾਕਮਆਂ ਅਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਲਈ ਸੰਭਾ ੀ ਸਹਾਇਤਾ ਾਂ 
 ਕਲਾਸਰੂਮ ਜਾਂ ਕਰਮਟੋ੍ ਲਰਕਨੰਗ, ਸਰਟ੍ੀਕਿਕੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰੀਕਖਆ ਾਂ ਕਲਿੱ ਖਿ, ਕਸਖਲਾਈ ਸੰਬੰਧੀ ਟ੍ਰੇਕਨੰਗ ਪੂ੍ਰੀ ਕਰਨ ਅਤ ੇਗੁਿ ਿੱ ਤਾ  ਾਲੀ 

ਮੈਂਟ੍ਰਕਸ਼ਪ੍ ਪ੍ਰਾਪ੍ਤ ਕਰਨ/ਮੁਹਿੱਈਆ ਕਰਨ ਤਿੱ ਕ ਪ੍ਹੰੁਚ 

 ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਕਲ, ਮਕੈਨੀਕਲ ਅਤ ੇਆਟ੍ੋਮੋਕਟ੍  ਟ੍ਰੇਡਾਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਖਾਸ ਸ ਾਲ 

 ਹੋਰ ਕਸਖਾਂਦਰੂਆਂ ਦੇ ਉਨਹ ਾਂ ਦੇ ਕਸਖਲਾਈ ਪੂ੍ਰੀ ਕਰਨ ਦ ੇਕਾਬਲ ਹੋਿ ਲਈ ਲੋਿਾਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨਾ 

ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ 

ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ 2021 ਦੀ ਬਸੰਤ ਅਤੇ ਗਰਮੀ ਕ ਿੱ ਚ ਹੋ ੇਗੀ, ਅਤੇ ਉਸ ਕ ਿੱ ਚ ਹੇਠਾਂ ਕਦਿੱ ਤੇ ਅ ਸਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਿਗੇ: 
 ਔਨਲਾਈਨ ਸਰ ੇਖਿ 

  ਰਚੁਅਲ ਕਕਮਊਕਨਟ੍ੀ ਸੰ ਾਦ ਅਤੇ ਰਾਉਂਡਟ੍ਬੇਲ 

 ਮਕਨਸਟ੍ਰੀ ਔਿ ਅਡ ਾਂਸਡ ਐਜੁਕੇਸ਼ਨ ਐਡਂ ਸਕਕਲਜ਼ ਟ੍ਰੇਕਨੰਗ ਲੀਡਰਕਸ਼ਪ੍ ਅਤੇ ਮੁਿੱ ਖ ਕਹਿੱ ਸੇਦਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੇਂਦਕਰਤ ਚਰਚਾ ਾਂ 

ਇਸ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਤੋਂ ਅਲਗ, ਇੰਡਸਟ੍ਰੀ ਟ੍ਰੇਕਨੰਗ ਅਥਾਕਰਟ੍ੀ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਿਾਉਿ ਲਈ ਕਕ ਅਨੁਪ੍ਾਤਾਂ ਦੀ ਕਨਰਪ੍ਿੱਖ ਅਤ ੇਪ੍ਾਰਦਰਸੀ ਨੀਤੀ 
ਨੰੂ ਬਿਾਉਿ ਕ ਿੱਚ ਰੋਜ਼ਗਾਰਦਾਤਾ ਾਂ ਦੀ ਆ ਾਜ਼ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ, ਕਾਨੰੂਨ ਸਮੇਤ, ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦ ੇਅਗਲੇ ਕਦਮਾਂ ਨੰੂ ਸੂਕਚਤ ਕਰਨ ਲਈ ਉਦਯੋਗ 
ਦੇ ਕਹਿੱ ਸੇਦਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਸ਼ ਰਾ ਕਰੇਗੀ। 

ਅਗੇ ਿੀ ਹ ? 



ਔਨਲਾਈਨ ਸਰ ੇਖਿ ਅਤੇ ਲਾਈ  ਸੈਸ਼ਨਾਂ ਤੋਂ ਿੀਡਬੈਕ ਸਰਕਾਰ ਨੰੂ ਇੰਨਹ ਾਂ 10 ਟ੍ਰੇਡਾਂ ਕ ਿੱ ਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਲੋਕਾਂ ਨੰੂ ਸਕਕਲਡ ਟ੍ਰੇਡਜ਼ 
ਸਰਟ੍ੀਕਿਕੇਸ਼ਨ ਤਿੱਕ  ਸਿਲਤਾਪ੍ਰੂਕ ਤਬਦੀਲੀ ਕਰਨ ਕ ਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸਹੀ ਸਮਰਥਨਾਂ ਅਤ ੇਸੇ ਾ ਾਂ ਨੰੂ ਰੂਪ੍ ਦਿੇ ਕ ਿੱ ਚ 
ਮਦਦ ਕਰੇਗੀ।  ਜਨਤਕ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਸੈਸ਼ਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਰੀ ਿੀਡਬੈਕ ਦਾ ਸਾਰ ਇਸ  ੈੈੱਬਸਾਈਟ੍ ਤੇ ਉਪ੍ਲਬਧ ਹੋ ੇਗਾ।  
 

ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਵੋ 

ਔਨਲਾਈਨ ਸਰ ੇਖਿ 

ਅਸੀਂ ਚਾਹੰੁਦੇ ਹਾਂ ਕਕ ਇਹ ਤਬਦੀਲੀ ਹਰ ਕਕਸੇ ਲਈ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਹੋ ੇ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਬੀ.ਸੀ. ਕਨ ਾਸੀਆਂ ਨੰੂ ਸਰ ੇਖਿ ਪ੍ੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ 
ਸਿੱ ਦਾ ਕਦਿੱ ਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।  

ਅਸੀਂ ਕ ਅਕਤੀਆਂ ਅਤ ੇਰੋਜ਼ਗਾਰਦਾਤਾ ਾਂ ਦੀਆਂ ਲੋਿਾਂ ਬਾਰ ੇਇਨਪੁ੍ਿੱਟ੍ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤਾਂਕਕ ਸਕਕਲਡ ਟ੍ਰੇਡਜ਼ ਸਰਟ੍ੀਕਿਕੇਸ਼ਨ ਸਾਕਰਆਂ 
ਲਈ ਸਮਾ ੇਸ਼ੀ ਅਤੇ ਸਹਾਇਕ ਹੰੁਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਿੀਡਬੈਕ ਲੋਕਾਂ ਨੰੂ ਸਕਕਲਡ ਟ੍ਰੇਡਜ਼ ਸਰਟ੍ੀਕਿਕੇਸ਼ਨ  ਾਤਾ ਰਨ ਤਿੱ ਕ ਤਬਦੀਲੀ ਕ ਿੱ ਚ ਸਹਾਇਤਾ 
ਕਰਨ ਲਈ ਮੁਹਿੱਈਆ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਹਾਕਰਆਂ ਨੰੂ ਸੂਕਚਤ ਕਰੇਗੀ। 

ਔਨਲਾਈਨ ਸਰ ੇਖਿ 11 ਜੂਨ ਤੋਂ 17 ਸਤੂੰ ਬਰ, 2021 ਨੂੂੰ  ਸ਼ਾਮ 4 ਵਜ ੇPT ਤਿੱ ਕ ਖੁਿੱ ਲਾ ਹੋ ੇਗਾ।  

ਸਰ ੇਖਿ ਦੀਆਂ ਕਾਪ੍ੀਆਂ ਨੰੂ ਕਕਰਪ੍ਾ ਕਰਕੇ ਇਥ ੇਈਮਲੇ ਕਰੋ: AEST.Skilled.Trades@gov.bc.ca ਜਾਂ ਕਾਗਜ਼ੀ ਕਾਪ੍ੀਆ ਂਡਾਕ ਰਾਹੀਂ 
ਇਥੇ ਭੇਜੋ:  

Citizen Engagement,  
PO Box 9484, STN PROV GOVT  
Victoria BC, V8W 9W6 
 

ਕਕਮਊਕਨਟ੍ੀ ਸੰ ਾਦ ਅਤ ੇਰਾਉਂਡਟੇ੍ਬਲ 

ਇਸ ਗਰਮੀ ਕ ਿੱ ਚ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਕੇ, ਸਾਰੇ ਸੂਬ ੇਕ ਿੱ ਚ ਸਕਕਲਡ ਟ੍ਰਡੇਜ਼ ਸਰਟ੍ੀਕਿਕਸ਼ੇਨ ਬਾਰੇ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਦੇ ਕਈ ਸਾਰੇ ਮੌਕਕਆਂ ਦਾ 
ਆਯੋਜਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ੇਗਾ। ਇੰਨਹ ਾਂ ਮੌਕਕਆਂ ਕ ਿੱ ਚ ਟ੍ਰਡੇ ਸੰਬੰਧੀ ਮਾਹਰਾਂ ਦੇ ਪ੍ੈਨਲ ਦਆੁਰਾ ਅਗ ਾਈ ਹੇਠ ਜਨਤਕ ਰਾਉਂਡਟ੍ੇਬਲ ਚਰਚਾ ਾਂ ਤੋਂ 
ਬਾਅਦ, ਇੰਕਡਜਨਸ ਿੋਕਸ  ਾਲੇ ਕਕਮਊਕਨਟ੍ੀ ਸੰ ਾਦਾਂ ਦੀ ਲਿੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ੇਗੀ।  

ਇੰਨਹ ਾਂ ਸੈਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਮੇਜ਼ਬਾਨੀ ਤੀਜ ੇਕਧਰ ਦੇ ਿਕਸਲੀਟ੍ੇਟ੍ਰਾਂ ਦਆੁਰਾ  ਰਚੁਅਲ ਤੌਰ ਤੇ ਕੀਤੀ ਜਾ ੇਗੀ ਅਤੇ ਇੰਨਹ ਾਂ ਨੰੂ ਉਹ ਕ ਚਾਰ ਅਤ ੇ
ਕਖਆਲ ਮੰਗਿ ਲਈ ਬਿਾਇਆ ਕਗਆ ਹੈ ਕਜਹਿ ੇਸਕਕਲਡ ਟ੍ਰਡੇਜ਼ ਸਰਟ੍ੀਕਿਕੇਸ਼ਨ ਤਿੱਕ ਤਬਦੀਲੀ ਦੌਰਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੰੂ ਕ ਕ ਧ ਲੋਿਾਂ ਅਤੇ 
ਕਸਖਾਂਦਰੂਆਂ, ਕਾਕਮਆਂ ਅਤ ੇਰੋਜ਼ਗਾਰਦਾਤਾ ਾਂ ਦ ੇਕਦਰਸ਼ਟ੍ੀਕੋਿਾਂ ਨੰੂ ਕਬਹਤਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸਮਝਿ ਅਤੇ ਉਨਹ ਾਂ ਦਾ ਜ ਾਬ ਦੇਿ ਕ ਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ 
ਕਰਨਗੇ।  

mailto:AEST.Skilled.Trades@gov.bc.ca


ਅਸੀਂ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਨੌਜ ਾਨਾਂ, ਇੰਕਡਜਨਸ ਲੋਕਾਂ,  ਡੇਰੀ ਉਮਰ ਦੇ ਕਾਕਮਆਂ, ਪ੍ਰ ਾਸੀਆਂ ਅਤੇ ਟ੍ਰਡੇਾਂ ਕ ਿੱ ਚ ਘਿੱ ਟ੍ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ  ਾਲੇ ਹੋਰ ਲੋਕਾਂ 
ਕੋਲੋਂ ਸੁਿਨਾ ਚਾਹੰੁਦ ੇਹਾਂ। ਰਾਉਂਡਟ੍ੇਬਲਾਂ ਲਈ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਸੈਸ਼ਨ ਜੁਲਾਈ ਦੇ ਪੂ੍ਰੇ ਮਹੀਨੇ ਦੌਰਾਨ ਸ਼ਾਮਾਂ ਨੰੂ ਆਯੋਕਜਤ ਕੀਤਾ ਜਾਿਗੇ ਅਤੇ 
ਲਗਭਗ ਦੋ ਘੰਟ੍ੇ ਲੰਬੇ ਹੋਏਗੇ।    

ਇੰਕਡਜਨਸ ਿੋਕਸ  ਾਲੇ ਕਕਮਊਕਨਟ੍ੀ ਸੰ ਾਦ ਸੈਸ਼ਨਾਂ ਨੰੂ ਮਿੱ ਧ-ਜੁਲਾਈ ਅਤੇ ਸਤੰਬਰ ਲਈ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਜਾ ਕਰਹਾ ਹੈ। 

ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਰਾਉਂਡਟ੍ਬੇਲ ਭਾਗੀਦਾਰ ਹੋਿ ਲਈ ਰਕਜਸਟ੍ਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੰੁਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਕਕਰਪ੍ਾ ਕਰਕੇ, engage.gov.bc.ca/skilledtrades ਤੇ 
ਰਕਜਸਟ੍ਰ ਕਰੋ। 
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