ਆਪਣੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਪੜਹ੍ ਨ, ਿਲੱਖਣ, ਅਤੇ ਬੋਲਣ ਦੇ ਹੁਨਰਾਂ ਨੂ ੰ ਸੁਧਾਰੋ
ਕਨੇ ਡਾ ਿਵੱਚ ਨਵ ਆਉਣ ਵਾਿਲਆਂ ਲਈ ਸਭ ਤ ਵੱਡੀ ਵੰਗਾਰ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਿਸੱਖਣੀ ਹੁਦ
ੰ ੀ ਹੈ। ਪਰ, ਕੋਈ ਨੌ ਕਰੀ (ਕੰਮ) ਲੈ ਣ ਅਤੇ ਤੁ ਹਾਡੀ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਿਜ਼ੰਦਗੀ
ਿਵੱਚ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਿਸੱਖਣੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਏਸੇ ਕਰਕੇ ਹੀ ਕਨੇ ਡਾ ਅਤੇ ਓਨਟਾਰੀਓ ਸੂਬੇ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨਵ ਆਉਣ ਵਾਿਲਆਂ ਵਾਸਤੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀਆਂ ਕਲਾਸਾਂ ਉਪਲਬਧ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਤੁ ਹਾਡੇ ਲਈ
ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਕਲਾਸਾਂ ਉਪਲਬਧ ਹਨ। ਨਵ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਬਾਲਗਾਂ, ਨੌ ਜਵਾਨਾਂ, ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਅਤੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਤੌਰ ਤੇ ਿਸੱਿਖਅਤ ਪੇਸ਼ਾਵਰਾਂ ਲਈ
ਕਲਾਸਾਂ ਉਪਲਬਧ ਹਨ, ਿਜਹੜੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਜਾਂ ਫਰਚ ਿਸੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਿਜਨਹ੍ ਾਂ ਨੂ ੰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੁਦ
ੰ ੀ ਹੈ। ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਅੱਖਰਬੋਧ ਕਲਾਸਾਂ ਵੀ ਉਪਲਬਧ ਹਨ।
ਭਾਈਚਾਰਕ ਏਜੰਸੀਆਂ ਅਤੇ ਸਕੂ ਲ ਬੋਰਡਾਂ ਵੱਲ ਮੁਹਈਆ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕੁ ੱਲ-ਵਕਤੀ ਅਤੇ ਪਾਰਟ-ਟਾਈਮ ਭਾਸ਼ਾ ਕਲਾਸਾਂ `ਚ
ਤੁ ਸ ਚੋਣ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੁ ਹਾਡੇ ਕੋਲ ਿਦਨ ਦੌਰਾਨ, ਸ਼ਾਮਾਂ ਨੂ ੰ, ਵੀਕਐਂਡਜ਼ `ਤੇ, ਜਾਂ ਘਰ ਹੀ ਪੜਹ੍ ਨ ਦੀ ਚੋਣ ਹੈ।

ਕਨੇ ਡਾ ਿਵੱਚ ਨਵ ਆਉਣ ਵਾਿਲਆਂ ਲਈ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਪੜਹ੍ ਾਈ (ਿਲੰਕ-ਐੱਲ.ਆਈ.ਐੱਨ.ਸੀ.)
ਕਨੇ ਡਾ ਿਵੱਚ ਨਵ ਆਉਣ ਵਾਿਲਆਂ ਲਈ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਪੜਹ੍ ਾਈ (ਿਲੰਕ) ਨਵ ਆਉਣ ਵਾਿਲਆਂ ਲਈ ਇੱਕ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ-ਭਾਸ਼ਾ ਪੜਹ੍ ਾਈ ਪਰ੍ੋਗਰਾਮ ਹੈ, ਿਜਹੜੇ ਥੋੜਹ੍ੀ
ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਜਾਣਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਿਬਲਕੁ ਲ ਹੀ ਨਹ ਜਾਣਦੇ, ਅਤੇ ਉਨਹ੍ ਾਂ ਨੂ ੰ ਆਪਣੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਪੜਹ੍ ਨ, ਿਲਖਣ, ਬੋਲਣ ਅਤੇ ਸੁਣਨ ਹੁਨਰਾਂ ਨੂ ੰ ਸੁਧਾਰਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ
ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪਰ੍ੋਗਰਾਮ ਸਥਾਈ ਿਨਵਾਸੀਆਂ ਅਤੇ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਰਿਫਊਜੀਆਂ ਲਈ ਮੁਫਤ ਉਪਲਬਧ ਹੈ। ਕਲਾਸਾਂ ਦੀ ਫੰਿਡੰਗ ਕਨੇ ਡਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ
ਅਤੇ 18 ਸਾਲਾਂ ਜਾਂ ਉੱਪਰ ਦੀ ਉਮਰ ਵਾਲੇ ਤੁ ਹਾਡੇ ਪਿਰਵਾਰ ਦੇ ਬਾਲਗਾਂ ਲਈ ਉਪਲਬਧ ਹਨ, ਨਾ ਿਕ ਿਸਰਫ ਉਨਹ੍ ਾਂ ਲਈ ਿਜਹੜੇ ਨੌ ਕਰੀ (ਕੰਮ) ਦੀ ਭਾਲ
ਕਰ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਅਸਲ ਿਵੱਚ, ਕੁ ਝ ਿਲੰਕ ਜਮਾਤਾਂ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਨੌ ਜਵਾਨਾਂ ਅਤੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਲਈ ਿਵਉਂਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ।
ਪਾਰਟ-ਟਾਈਮ, ਕੁ ਲ
ੱ -ਵਕਤੀ ਕਲਾਸਾਂ ਅਤੇ ਘਰ ਿਵਚ ਪੜਹ੍ ਨ ਸਮੇਤ, ਅਨੇ ਕਾਂ ਵੱਖ ਵੱਖ ਿਲੰਕ ਕਲਾਸਾਂ ਉਪਲਬਧ ਹਨ। ਿਲੰਕ ਕਲਾਸਾਂ `ਚ ਕਈ ਮੁਫਤ ਬਾਲਸੰਭਾਲ ਅਤੇ ਕਲਾਸ ਲਈ ਆਵਾਜਾਈ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ।
ਜੇ ਤੁ ਸ ਬਜ਼ੁਰਗ ਹੋ ਜਾਂ 18 ਅਤੇ 24 ਸਾਲ ਉਮਰ ਦੇ ਿਵਚਕਾਰ ਹੋ, ਤੁ ਹਾਡੀਆਂ ਿਵਲੱਖਣ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਲਈ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ ਿਵਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਿਵਉਂਤੀਆਂ
ਕਲਾਸਾਂ ਅਤੇ ਪਰ੍ੋਗਰਾਮ ਹਨ।
ਿਲੰਕ ਕਲਾਸ ਿਵੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਤ ਪਿਹਲਾਂ, ਤੁ ਹਾਡੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਪੱਧਰ ਨੂ ੰ ਜਾਣਨ ਲਈ ਤੁ ਹਾਨੂ ੰ ਇੱਕ ਮੁਫਤ ਟੈਸਟ ਦੇਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਟੈਸਟ
ਿਕਸੇ ਅਸੈੱਸਮਟ ਸਟਰ ਿਵੱਚ ਿਲਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੁ ਹਾਡਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਹੋ ਜਾਣ ਤ ਬਾਅਦ, ਸਟਾਫ ਤੁ ਹਾਡੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਿਵੱਚਲੀ ਿਕਸੇ ਕਲਾਸ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਨ ਜਾਂ
ਦਾਖ਼ਲ ਹੋਣ ਿਵੱਚ ਮਦਦ ਕਰੇਗਾ, ਿਜਹੜੀ ਤੁ ਹਾਡੀਆਂ ਿਵਸ਼ੇਸ਼ ਭਾਸ਼ਾ ਿਸਖਲਾਈ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਦੀ ਹੈ।
ਆਪਣੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਿਵੱਚ ਿਕਸੇ ਅਸੈੱਸਮਟ ਸਟਰ ਦਾ ਪਤਾ ਕਰਨ ਲਈ ਅਸੈੱਸਮਟ `ਤੇ ਕਿਲੱਕ ਕਰੋ।

ਨੌ ਕਰੀ (ਕੰਮ) ਲੈ ਣ ਲਈ ਆਪਣੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਹੁਨਰਾਂ ਨੂ ੰ ਸੁਧਾਰੋ
ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਇੱਕ ਦੂ ਸਰੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਜ
ਕਈ ਨਵ ਆਉਣ ਵਾਿਲਆਂ ਲਈ, ਕਨੇ ਡਾ ਿਵੱਚ ਨਵ ਆਉਣ ਵਾਿਲਆਂ ਲਈ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਪੜਹ੍ ਾਈ (ਿਲੰਕ) ਅਤੇ ਸਬੰਧਤ ਕਲਾਸਾਂ ਇੱਕ ਬਦਲ ਹਨ। ਪਰ ਜੇ ਤੁ ਸ
ਇਨਹ੍ ਾਂ ਕਲਾਸਾਂ ਲਈ ਯੋਗ ਨਹ ਹੋ, ਤੁ ਹਾਡੇ ਲਈ ਭਾਈਚਾਰਕ ਏਜੰਸੀਆਂ ਅਤੇ ਸਕੂ ਲਾਂ ਵਲ ਉਪਲਬਧ ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਇੱਕ ਦੂ ਸਰੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਜ
(ਐਸੱਲ - ਈ.ਐੱਸ.ਐੱਲ.) ਕਲਾਸਾਂ ਹੁਦ
ੰ ੀਆਂ ਹਨ।
ਕੁ ਝ ਮੁਢਲੀਆਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਕਲਾਸਾਂ ਉਨਹ੍ ਾਂ ਲਈ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਿਜਹੜੇ ਥੋੜਹ੍ੀ ਿਜਹੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਬੋਲਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਿਬਲਕੁ ਲ ਹੀ ਨਹ , ਜਦ ਿਕ ਹੋਰ ਕਲਾਸਾਂ ਉੱਪਰਲੀ
ਪੱਧਰ ਜਾਂ ਮਾਿਹਰਾਨਾ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਭਾਸ਼ਾ ਕੋਰਸਾਂ ਵਾਲੀਆਂ ਹਨ। ਕੁ ੱਲ-ਵਕਤੀ ਅਤੇ ਪਾਰਟ-ਟਾਈਮ, ਿਦਨ, ਸ਼ਾਮ ਅਤੇ/ਜਾਂ ਵੀਕਐਂਡ ਕਲਾਸਾਂ, ਸਮੇਤ ਤੁ ਹਾਨੂ ੰ ਅਨੇ ਕ
ਵੱਖ-ਵੱਖ ਬਦਲ ਉਪਲਬਧ ਹਨ । ਕੁ ਝ ਕਲਾਸਾਂ ਿਕਸੇ ਵੀ ਵੇਲੇ ਿਵਿਦਆਰਥੀਆਂ ਨੂ ੰ ਪਰ੍ਵਾਨ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਦੂ ਸਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਖਾਸ ਆਰੰਭ ਤਾਰੀਖ਼ਾਂ ਹੁਦ
ੰ ੀਆਂ
ਹਨ। ਇਨਹ੍ ਾਂ ਕਲਾਸਾਂ ਿਵੱਚ ਦਾਖ਼ਲ ਹੋਣ ਲਈ ਤੁ ਹਾਨੂ ੰ ਫੀਸ ਦੇਣੀ ਪਦੀ ਹੈ।
ਤੁ ਹਾਡੇ ਇਲਾਕੇ ਿਵੱਚਲੇ ਿਜ਼ਆਦਾਤਰ ਸਕੂ ਲ ਆਪਣੇ ਸਕੂ ਲ ਦੇ ਕੰਮ ਦੇ ਿਹੱਸੇ ਵਜ ਬੱਿਚਆਂ ਲਈ ਿਵਸ਼ੇਸ਼ ਐਸੱਲ ਕਲਾਸਾਂ ਵੀ ਮੁਹਈਆ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਇਹ
ਮੁਫਤ ਸੇਵਾ ਹੈ।
ਆਪਣੀ ਭਾਸ਼ਾ ਿਵੱਚ ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ, www.ontarioimmigration.ca ਜਾਂ www.settlement.org ਦੇਖੋ।

ਭਾ ਾ ਿਸਖਲਾਈ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣਾ
ਭਾਸ਼ਾ ਿਸਖਲਾਈ ਨੂ ੰ ਵਧਾਉਣਾ (ਐਲਟ – ਈ.ਐੱਲ.ਟੀ.) ਪਰ੍ੋਗਰਾਮ ਕਨੇ ਡਾ ਿਵੱਚ ਨਵ ਆਉਣ ਵਾਿਲਆਂ ਲਈ, ਨੌ ਕਰੀ (ਕੰਮ) ਦੇ ਬਜ਼ਾਰ ਿਵੱਚ ਦਾਖ਼ਲ ਹੋਣ
ਲਈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦੀਆਂ ਮੁਹਾਰਤਾਂ ਨੂ ੰ ਸੁਧਾਰਣ ਵਾਸਤੇ ਿਤਆਰ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਹੈ। ਆਮ ਕਰਕੇ, ਇਹ ਐਡਵਾਂਸਡ-ਪੱਧਰ ਦਾ ਪਰ੍ੋਗਰਾਮ ਪੇਸ਼ਾਵਰਾਂ ਅਤੇ

ਵਪਾਰ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਲੋ ਕਾਂ ਲਈ ਹੈ, ਜੋ ਆਪਣੀ ਪਸੰਦ ਦੇ ਪੇਸ਼ੇ ਿਵੱਚ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂ ੰ ਉਸ ਪੇਸ਼ੇ ਿਵੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਅੰਗਰ੍ੇਜ਼ੀ
ਮੁਹਾਰਤਾਂ ਦੀ ਲੋ ੜ ਹੈ।
ਐਲਟ ਪਰ੍ੋਗਰਾਮ ਵਰਕ ਪਲੇ ਸਮਟਸ, ਮਟਿਰੰਗ, ਇੰਟਰਨਿਸ਼ਪਸ, ਲਾਈਸਿਸੰਗ ਅਤੇ ਸਰਟੀਿਫਕੇਸ਼ਨ ਇਮਿਤਹਾਨਾਂ ਲਈ ਿਤਆਰੀ ਦੇ, ਅਤੇ ਕੰਮ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ਿਵੱਚ
ਸਿਭਆਚਾਰਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਮੇਤ, ਿਵਸ਼ੇਸ਼ ਿਸਖਲਾਈ ਵੀ ਮੁਹਈਆ ਕਰਦਾ ਹੈ ।
ਪੂਰੇ ਟੋਰਾਂਟੋ ਸ਼ਿਹਰ ਿਵੱਚ, ਪੀਲ ਿਰਜਨ ਅਤੇ ਯਾਰਕ ਿਰਜਨ ਿਵੱਚ ਮੁਹਈਆ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਐੱਲਟ ਪਰ੍ੋਗਰਾਮ ਨਵ ਆਉਣ ਵਾਿਲਆਂ ਲਈ ਹੈ, ਿਜਨਹ੍ ਾਂ ਦੇ ਕਨੇ ਡੀਅਨ
ਭਾਸ਼ਾ ਬਚਮਾਰਕ (ਸਿਲਬ – ਸੀ.ਐੱਲ.ਬੀ.) ਪੱਧਰ 7 ਜਾਂ ਉੱਚੇ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਹੁਨਰ ਪਿਹਲਾਂ ਹੀ ਚੰਗੇ ਹਨ। ਨਵ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਿਜਹੜੇ ਉੱਪਰਲੀ ਕਸੌਟੀ
ਨੂ ੰ ਪੂਰਾ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਿਵੱਚ ਭਾਈਚਾਰਕ ਏਜੰਸੀ ਜਾਂ ਸਕੂ ਲ ਿਵੱਚ ਿਸੱਧੇ ਹੀ ਦਾਖ਼ਲ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਜੇ ਤੁ ਹਾਡੀ ਐਲਟ ਪਰ੍ੋਗਰਾਮ ਿਵੱਚ ਿਦਲਚਸਪੀ ਹੈ, ਦਾਖ਼ਲ ਹੋਣ ਤ ਪਿਹਲਾਂ, ਤੁ ਹਾਡੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਭਾਸ਼ਾ ਹੁਨਰਾਂ ਜਾਂ ਸਿਲਬ ਪੱਧਰ ਨੂ ੰ ਜਾਣਨ ਲਈ ਤੁ ਹਾਨੂ ੰ ਤੁ ਹਾਡੇ
ਭਾਈਚਾਰੇ ਿਵੱਚ ਸਿਥਤ ਿਕਸੇ ਅਸੈੱਸਮਟ ਸਟਰ ਿਵਖੇ ਮੁਫਤ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਭਾਸ਼ਾ ਟੈਸਟ ਵੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ ਤੇ ਦੇਣਾ ਪਦਾ ਹੈ।
ੰ ੇ, ਅਤੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਭਾਸ਼ਾ ਹੁਨਰਾਂ ਨੂ ੰ ਉਸਾਰਣ ਿਵੱਚ ਿਦਲਚਸਪੀ ਰੱਖਦੇ ਹੋ, ਕੰਮ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ਲਈ ਭਾਸ਼ਾ ਿਸਖਲਾਈ ਲਈ
ਜੇ ਤੁ ਸ ਪਰ੍ੋਗਰਾਮ ਲਈ ਯੋਗ ਨਹ ਹੁਦ
ਬਰਿਜੰਗ ਪਰ੍ੋਗਰਾਮ ਮੁਹਈਆ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਿਜਹੜਾ ਕੰਮ ਿਵੱਚ ਤੁ ਹਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰੇਗਾ। www.ontarioimmigration.ca ਦੇ Work in
ਸੈਕਸ਼ਨ ਦੇਖਕੇ ਤੁ ਸ ਬਰਿਜੰਗ ਪਰ੍ੋਗਰਾਮਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਤੁ ਸ
Your Profession
www.settlement.org ਵੀ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ।

ਕਲਾਸ ਦੇ ਕਮਰੇ ਤ ਬਾਹਰ ਆਪਣੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਹੁਨਰਾਂ ਨੂ ੰ ਸੁਧਾਰੋ
ਹੋਮ ਸਟਡੀ
ਿਲੰਕ ਹੋਮ ਸਟਡੀ ਪਰ੍ੋਗਰਾਮ ਯੋਗ ਿਵਿਦਆਰਥੀਆਂ ਨੂ ੰ ਿਚੱਠੀ-ਪੱਤਰ ਕੋਰਸਾਂ (ਡਾਕ ਰਾਹ ) ਜਾਂ ਇੰਟਰਨੈ ੱਟ ਰਾਹ ਔਨਲਾਈਨ ਹੀ ਘਰ ਹੀ ਿਸੱਖਣ ਦੀ ਦੀ
ਆਿਗਆ ਿਦੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਪਰ੍ੋਗਰਾਮ ਨਵ ਆਉਣ ਵਾਿਲਆਂ ਲਈ ਹੈ, ਿਜਹੜੇ ਸਥਾਈ ਿਨਵਾਸੀ ਹਨ ਅਤੇ ਇੱਕ ਐਸੀ ਥਾਂ `ਤੇ ਰਿਹੰਦੇ ਹਨ, ਿਜੱਥੇ ਿਲੰਕ ਕਲਾਸਾਂ
ਉਪਲਬਧ ਨਹ ਹਨ, ਘਰ ਿਵੱਚ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਹਨ, ਜਾਂ ਲੋ ਕ ਿਜਹੜੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕਲਾਸਾਂ ਿਵੱਚ ਹਾਜ਼ਰ ਨਹ ਹੋ ਸਕਦੇ। ਹੋਮ ਸਟਡੀ ਪਰ੍ੋਗਰਾਮ ਤੁ ਹਾਨੂ ੰ ਓਨੀ
ਹੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਜਾਂ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਿਸੱਖਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਿਦੰਦਾ ਹੈ, ਿਜੰਨੀ ਤੁ ਹਾਨੂ ੰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਦਾਖ਼ਲ ਹੋਣ ਲਈ, ਆਪਣੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਭਾਸ਼ਾ ਹੁਨਰਾਂ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਪੱਧਰ ਨੂ ੰ ਜਾਣਨ ਲਈ ਤੁ ਹਾਨੂ ੰ ਇੱਕ ਅਸੈੱਸਮਟ ਟੈਸਟ ਦੇਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਟੈਸਟ ਿਪੱਛ, ਿਲੰਕ ਹੋਮ
ਸਟਡੀ ਰਾਹ ਤੁ ਸ ਆਪਣੀਆਂ ਕਲਾਸਾਂ ਲਾਉਣ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋ ਜਾਵਗੇ।
18 ਅਤੇ 24 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਿਵਚਕਾਰ ਦੇ ਨਵ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਨੌ ਜਵਾਨਾਂ ਕੋਲ ਿਵਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਿਵਉਂਤੇ ਗਏ ਹੋਮ ਸਟਡੀ ਪਰ੍ੋਗਰਾਮ ਿਵੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
ਦਾਖ਼ਲ ਹੋਣ ਲਈ ਪਿਹਲੇ ਸਿਫਆਂ `ਤੇ ਦੱਸੀਆਂ ਗਈਆਂ ਯੋਗਤਾ ਸ਼ਰਤਾਂ ਲਾਜ਼ਮੀ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ ਪਦੀਆਂ ਹਨ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਦਾਖ਼ਲ ਹੋ ਜਾਣ `ਤੇ, ਤੁ ਹਾਨੂ ੰ
ਿਕਤਾਬਾਂ ਅਤੇ ਔਨਲਾਈਨ ਸਮੱਗਰੀ ਰਾਹ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਿਸੱਖਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਿਮਲ ਜਾਵੇਗਾ। ਤੁ ਹਾਨੂ ੰ ਦੂ ਸਰੇ ਨੌ ਜਵਾਨਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜਣ ਅਤੇ ਸਾਂਝ ਪਾਉਣ ਲਈ ਯੂਥਰੁਝਾਣ ਵਾਲੇ ਪੋਰਟਲ ਅਤੇ ਵੈੱਬ-ਫੋਰਮ `ਤੇ ਪਹੁਚ
ੰ ਪਰ੍ਾਪਤ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਤੁ ਹਾਡੇ ਕੋਲ ਿਕਸੇ ਤਸਦੀਕਸ਼ੁਦਾ ਅਿਧਆਪਕ ਨਾਲ ਹਫਤਾਵਾਰ ਟੈਲੀਫੋਨ ਗੱਲ-ਬਾਤ
ਕਰਨ ਦਾ ਬਦਲ ਵੀ ਹੋਏਗਾ।
ਨਵ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸੀਨੀਅਰਜ਼ ਿਜਹੜੇ ਕਲਾਸਾਂ ਲਈ ਯੋਗ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਤਸਦੀਕਸ਼ੁਦਾ ਅਿਧਆਪਕਾਂ ਵੱਲ ਸੇਧ ਵਾਲੀਆਂ ਹਫਤਾਵਾਰੀ ਕਲਾਸਰੂਮ ਸੈਸ਼ਨਾਂ ਤ
ਇਲਾਵਾ ਉਨਹ੍ ਾਂ ਨੂ ੰ ਵੀ ਔਨਲਾਈਨ ਅਤੇ ਿਪਰ੍ੰਟ ਵਸੀਿਲਆਂ `ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਹਾਸਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੀਆਂ ਖਾਸ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਅਤੇ ਿਦਲਚਸਪੀਆਂ ਦੁ ਆਲੇ ਪੜਹ੍ ਾਈ
ਸਮੱਗਰੀ ਨੂ ੰ ਤਰਤੀਬਬੱਧ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਹੋਮ ਸਟਡੀ ਪਰ੍ੋਗਰਾਮ ਬਾਰੇ ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਨ ਲਈ www.tcet.com ਦੇਖੋ।

ਿਕਸੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੋ ਿਜਹੜਾ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ – ਤੁ ਹਾਡੀ ਭਾਸ਼ਾ ਿਵੱਚ
ਪੀਲ ਿਰਜਨ ਿਵੱਚ ਹੋਰ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ, ਿਕਰਪਾ ਕਰਕੇ 905.766.2300 ਨੂ ੰ ਕਾਲ ਕਰੋ।
ਜੇ ਤੁ ਸ ਯਾਰਕ ਿਰਜਨ ਿਵੱਚ ਰਿਹੰਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਿਕਸੇ ਨਾਲ ਿਸੱਧੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਿਕਰਪਾ ਕਰਕੇ 1.877.322.5277 ਨੂ ੰ ਕਾਲ ਕਰੋ। ਵਾਧੂ
ਵਸੇਵਾਂ ਅਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਸਹਾਇਤਾ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲਈ, ਤੁ ਸ ਵੈਲਕਮ ਸਟਰ ਨੂ ੰ 905-761-1155`ਤੇ ਕਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।
ਜੇ ਤੁ ਸ ਟੋਰਾਂਟੋ ਸ਼ਿਹਰ ਿਵੱਚ ਰਿਹੰਦੇ ਹੋ, ਿਕਰਪਾ ਕਰਕੇ 416.364.4888 ਨੂ ੰ ਕਾਲ ਕਰੋ।

ਫੋਨ ਕਰਨ ਵੇਲੇ, ਿਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਆਪਣਾ ਨਾਮ, ਥਾਂ, ਅਤੇ ਿਦਨ ਦੇ ਵਕਤ ਦਾ ਫੋਨ ਨੰਬਰ, ਿਜਸ `ਤੇ ਤੁ ਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ
ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਦੇਣਾ ਯਾਦ ਰੱਖ।ੋ ਤੁ ਹਾਡੀ ਕਾਲ ਦਾ 24 ਘੰਿਟਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੰਦਰ ਜਵਾਬ ਿਦੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

