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ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਕੋਲੰਬੀਆ, ਕੈਨੇਡਾ ਨੂ ੰ ਆਉ

ਬੀ.ਸੀ., ਕੈਨੇਡਾ ਨੂੰ ਆਉ
ਲੇ ਟ 1990 ਵਿਆਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ, ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਕੋਲੰਬੀਆ (ਬੀ.ਸੀ.), ਨਵੀਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ
ਬਣਾਉਣ ਵਿਚ ਦਿਲਚਸਪੀ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਲਈ ਇਕ
ਲੋ ਕ ਪਿਆਰਾ ਇਮੀਗਰੇਸ਼ਨ ਟਿਕਾਣਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਕ ਚੌਥਾਈ ਮਿਲੀਅਨ
ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਕੋਲੰਬੀਅਨ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਨ੍ ਹਾਂ ਦਾ ਪਿਛੋਕੜ
ਭਾਰਤੀ (ਇੰਡੀਅਨ) ਹੈ।
ਭਾਵੇਂ ਤੁ ਸੀਂ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਕਾਰੋਬਾਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ, ਪੜ੍ ਹਾਈ ਕਰਨ, ਜਾਂ ਆਪਣੇ
ਕੈਰੀਅਰ ਨੂ ੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਵਿਚ ਦਿਲਚਸਪੀ ਰੱਖਦੇ ਹੋਵੋ, ਤੁ ਹਾਡੇ ਅਤੇ ਤੁ ਹਾਡੇ
ਪਰਿਵਾਰ ਲਈ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਸੂਬੇ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਕੋਲੰਬੀਆ ਵਿਚ ਆਉਣ ਦੇ ਕਈ
ਤਰੀਕੇ ਹਨ।
ਇਹ ਗਾਈਡ ਉਨ੍ ਹਾਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਨੂ ੰ ਸਮਝਣ ਵਿਚ ਤੁ ਹਾਡੀ ਮਦਦ
ਕਰੇਗੀ ਜਿਹੜੇ ਪੱਕੇ ਵਸਨੀਕ ਵਜੋਂ, ਆਰਜ਼ੀ ਬਦੇਸ਼ੀ ਵਰਕਰ ਵਜੋਂ, ਜਾਂ
ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਵਜੋਂ ਬੀ.ਸੀ. ਨੂ ੰ ਮੂਵ ਹੋਣ ਵਿਚ ਤੁ ਹਾਡੀ ਮਦਦ
ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਉਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜਾਂ ਰਾਹ ਚੁਣਨ ਵਿਚ ਤੁ ਹਾਡੀ ਮਦਦ
ਕਰੇਗੀ ਜਿਹੜਾ ਤੁ ਹਾਡੇ ਅਤੇ ਤੁ ਹਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਬਿਹਤਰ ਢੁ ਕਵਾਂ
ਹੈ, ਅਤੇ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਕੋਲੰਬੀਆ ਵਿਚ ਨਵੀਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੋਣ ਵਿਚ
ਤੁ ਹਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰੇਗੀ।
• ਮੈਂ ਬੀ.ਸੀ. ਦੀ ਸੈਰ ਕਰਨ ਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰ ਦਾ ਹਾਂ
• ਮੈਂ ਬੀ.ਸੀ. ਵਿਚ ਪੜ੍ਹਨਾ ਚਾਹੁੰ ਦੀ ਹਾਂ
• ਮੈਂ ਬੀ.ਸੀ. ਵਿਚ ਕੰ ਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰ ਦਾ ਹਾਂ
• ਮੈਂ ਬੀ.ਸੀ. ਵਿਚ ਬਿਜ਼ਨਸ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰ ਦਾ ਹਾਂ

ਕੀ ਤੁ ਸੀਂ ਕੈਨੇਡਾ ਆਉਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੋ?
ਭਾਰਤ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂ ੰ ਕੈਨੇਡਾ ਆਉਣ ਲਈ ਵੀਜ਼ੇ ਦੀ ਲੋ ੜ ਪਵੇਗੀ। ਕੰਮ
ਟੂ ਕੈਨੇਡਾ ਟੂ ਲ ਤੁ ਹਾਨੂ ੰ ਇਹ ਦੱਸੇਗਾ ਕਿ ਕੀ ਤੁ ਸੀਂ ਇੱਥੇ ਪੱਕੇ ਵਸਨੀਕ,
ਆਰਜ਼ੀ ਬਦੇਸ਼ੀ ਵਰਕਰ ਜਾਂ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਦੇ ਤੌਰ ’ਤੇ
ਆਉਣ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋ ਜਾਂ ਨਹੀਂ।
• ਕੈਨੇਡਾ ਆਉ

ਵੀਜ਼ੇ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਲਈ ਸੈਂਟਰ
ਸਿਟੀਜ਼ਨਸ਼ਿਪ ਐਂਡ ਇਮੀਗਰੇਸ਼ਨ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵੀਜ਼ਾ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਸੈਂਟਰ
ਅਹਿਮਦਾਬਾਦ, ਬੰਗਲੌ ਰ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ , ਚੈਨੇਈ, ਹੈਦਰਾਬਾਦ, ਜਲੰਧਰ,
ਕੌਲਕੱਤਾ, ਮੁੰਬਈ, ਨਿਊ ਦਿੱਲੀ, ਅਤੇ ਪੂਨੇ ਵਿਚ ਹਨ। ਇਹ ਸੈਂਟਰ ਵਿਜ਼ਟਰ
ਪਰਮਿਟਾਂ, ਸਟੱ ਡੀ ਪਰਮਿਟਾਂ ਅਤੇ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟਾਂ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀਆਂ
ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨਗੇ। ਵੀਜ਼ਾ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਸੈਂਟਰ ਦਾ ਸਟਾਫ:
• ਤੁ ਹਾਡੀ ਜ਼ਬਾਨ ਵਿਚ ਸਵਾਲਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ
ਪੱਕਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਮੁਕੰਮਲ ਹਨ
• ਅਰਜ਼ੀ ਦੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਅਤੇ ਪਾਸਪੋਰਟ ਵੀਜ਼ਾ ਦਫਤਰ ਨੂ ੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ
ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਭੇਜ ਸਕਦਾ ਹੈ
• ਪਾਸਪੋਰਟ ਅਤੇ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਪੇਪਰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵਾਪਸ ਕਰ
ਸਕਦਾ ਹੈ
• ਟਰੈਕਿੰਗ ਸਰਵਿਸ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ

• ਮੈਂ ਬੀ.ਸੀ. ਵਿਚ ਰਹਿਣ ਲਈ ਥਾਂਵਾਂ ਲੱਭਣੀਆਂ ਚਾਹੁੰ ਦੀ ਹਾਂ
• ਮੈਂ ਬੀ.ਸੀ. ਵਿਚ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲੱਭਣੀਆਂ ਚਾਹੁੰ ਦੀ ਹਾਂ
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• ਇੰਟਰਵਿਊਆਂ ਲਈ ਸਮਾਂ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਫੀਸ ਲੈ ਕੇ ਅਰਜ਼ੀ
ਲਈ ਫੋਟੋਆਂ ਅਤੇ ਫੋਟੋਕਾਪੀਆਂ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ
• ਸਟੱਡੀ, ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਅਤੇ ਵਿਜ਼ਟਰ ਵੀਜ਼ਾ ਔਨਲਾਈਨ ਅਪਲਾਈ
ਕਰਨ ਲਈ ਕੰਪਿਊਟਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ
• ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਵੀਜ਼ਾ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਸੈਂਟਰ
ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਾਣਕਾਰੀ
ਜੇ ਤੁ ਹਾਨੂ ੰ ਉਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਾ ਲੱਭੇ ਜਿਹੜੀ ਤੁ ਸੀਂ ਲੱਭ ਰਹੇ ਹੋਵੋ ਤਾਂ ਵੈਲਕਮ
ਬੀ ਸੀ ਦੇ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ’ਤੇ ਜਾਉ।
• ਵੈਲਕਮ ਬੀ ਸੀ
ਤੁ ਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਵਾਲ ਕਿਸੇ ਮਾਹਰ ਤੋਂ ਵੀ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਹੋ।
• ਮਾਹਰ ਤੋਂ ਪੁੱ ਛੋ

ਫਾਇਦੇਮੰਦ ਲਿੰਕ:
• ਵੈੱਲਕਮ ਬੀ ਸੀ

• ਵੈੱਲਕਮ ਬੀ ਸੀ ਮਾਹਰ ਤੋਂ ਪੁੱ ਛੋ
• ਭਾਰਤ ਲਈ ਵੀਜ਼ਾ ਅਤੇ ਇਮੀਗਰੇਸ਼ਨ ਜਾਣਕਾਰੀ
ਵੈੱਲਕਮ ਬੀ ਸੀ ਨਿਊਕਮਰਜ਼ ਗਾਈਡ ਯੂ ਟਿਊਬ ਚੈਨਲ ’ਤੇ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼
ਕੋਲੰਬੀਆ ਵਿਚ ਰਹਿਣ ਅਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਵੀਡਿਓਜ਼ ਦੇਖੋ।

ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਕੋਲੰਬੀਆ, ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਸੈਰ ਕਰੋ
ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਕੋਲਬ
ੰ ੀਆ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਪੱਛਮੀ ਤੱਟ ’ਤੇ ਰੌਕੀ ਮਾਊਨਟੇਨਜ਼ ਅਤੇ
ਪੈਸਫਿ
ੇ ਕ ਸਮੁਦ
ੰ ਰ ਵਿਚਕਾਰ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਦੁ ਨੀਆ ਭਰ ਵਿਚ ਆਪਣੇ ਖੂਬਸਰ
ੂ ਤ
ਕੁ ਦਰਤੀ ਨਜ਼ਾਰਿਆਂ, ਬਾਹਰੀ ਸਾਹਸੀ ਕੰਮਾਂ, ਦਿਲਚਸਪ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਅਤੇ
ਸੈਰਗਾਹੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਕਰਕੇ ਜਾਣੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ।
ਪੈਸੇਫਿਕ ਸਮੁੰਦਰ ਅਤੇ ਰੌਕੀ ਮਾਊਨਟੇਨਜ਼ ਵਿਚਕਾਰ ਸਥਿਤ, ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼
ਕੋਲੰਬੀਆ ਕੋਲ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਭੂ ਗੋਲਿਕ ਨੁ ਹਾਰ ਵਾਲੇ ਇਲਾਕੇ ਅਤੇ
ਟੂ ਰਿਸਟਾਂ ਨੂ ੰ ਖਿੱਚ ਪਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹਨ - ਜਿਨ੍ ਹਾਂ
ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ ਬੀਚਾਂ, ਗਲਫ ਆਈਲੈਂ ਡਾਂ ਉੱਪਰ ਆਕਰਸ਼ਕ ਪਿੰਡ,
ਵੈਨਕੂ ਵਰ ਦਾ ਝੂ ਮਦਾ ਸ਼ਹਿਰ, ਉੱਤਰੀ ਬੀ.ਸੀ. ਦਾ ਦੂ ਰੇਡਾ ਅਤੇ ਮਨੁ ੱਖੀ
ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਤੋਂ ਅਣਛੋਹ ਪੇਂਡੂ ਇਲਾਕਾ ਅਤੇ ਪਥਰੀਲੇ ਰੌਕੀ ਮਾਊਨਟੇਨਜ਼।
ਸੈਲਾਨੀਆਂ ਕੋਲ ਇੱਥੇ ਬਾਹਰੀ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਦਿਲਚਸਪ
ਚੋਣ ਹੈ। ਇਨ੍ ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਥੋੜ੍ਹੀਆਂ ਜਿਹੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਨ: ਠੰਢੇ ਮੌਸਮ
ਦੀਆਂ ਖੇਡਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸਕੀਇੰਗ, ਸਨੋ ਅਬੋਰਡਿੰਗ ਜਾਂ ਡੌਗ-ਸਲੈ ਜਿੰਗ; ਅਤੇ
ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਾਪਮਾਨ ਵਿਚ ਹਾਈਕਿੰਗ, ਪਹਾੜਾਂ ’ਤੇ ਸਾਈਕਲ ਚਲਾਉਣਾ,
ਗੌਲਫ, ਕਿਸ਼ਤੀਆਂ ਦੀ ਸੈਰ ਅਤੇ ਵੇਲ ਮੱਛੀਆਂ ਦੇਖਣਾ।

ਵੈਨਕੂ ਵਰ ਇਕ ਵਿਲੱਖਣ ਟਿਕਾਣਾ ਹੈ, ਇਕ ਵੇਖਣਯੋਗ ਸ਼ਹਿਰ ਜੋ ਕਿ
ਮਨੁ ੱਖੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਤੋਂ ਅਣਛੋਹ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਕੰਢੇ ’ਤੇ ਸਥਿਤ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਦੋ
ਮਿਲੀਅਨ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋ ਕ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਦੁ ਨੀਆ ਭਰ ਤੋਂ
ਹਨ। ਸ਼ਹਿਰ ਨੂ ੰ ਆਪਣੀ ਭਾਂਤ-ਸੁਭਾਂਤੀ ਆਬਾਦੀ ਅਤੇ ਬਹੁਸਭਿਆਚਾਰਕ
ਰਵਾਇਤਾਂ ’ਤੇ ਮਾਣ ਹੈ।
ਜੇ ਤੁ ਸੀਂ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਕੋਲੰਬੀਆ ਦਾ ਅਨੁ ਭਵ ਕਰਨਾ ਚਾਹੋ ਤਾਂ ਹੈਲੋ ਬੀ ਸੀ ’ਤੇ
ਜਾਉ। ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਕੋਲੰਬੀਆ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਟੂ ਰਿਜ਼ਮ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ’ਤੇ, ਬੀ.ਸੀ.
ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆਂ ਛੁ ੱਟੀਆਂ ਦੀ ਪਲੈ ਨ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਬੁੱਕ ਕਰਨ ਲਈ
ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤੇ ਟੂ ਲ ਹਨ।
• ਹੈਲੋ ਬੀ ਸੀ
ਵੀਜ਼ਾ ਅਰਜ਼ੀਆਂ
ਭਾਰਤ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂ ੰ ਕੈਨੇਡਾ ਆਉਣ ਲਈ ਵੀਜ਼ੇ ਦੀ ਲੋ ੜ ਪਵੇਗੀ।
ਤੁ ਸੀਂ ਅਹਿਮਦਾਬਾਦ, ਬੰਗਲੌ ਰ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ , ਚੈਨੇਈ, ਹੈਦਰਾਬਾਦ, ਜਲੰਧਰ,
ਂ
ਕੌਲਕੱਤਾ, ਮੁੰਬਈ, ਨਿਊ ਦਿੱਲੀ, ਅਤੇ ਪੂਨੇ ਵਿਚ ਸਿਟੀਜ਼ਨਸ਼ਿਪ ਐਡ
ਇਮੀਗਰੇਸ਼ਨ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵੀਜ਼ਾ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਸੈਂਟਰਾਂ ਵਿਚ ਜਾ ਸਕਦੇ
ਹੋ। ਇਹ ਸੈਂਟਰ ਵਿਜ਼ਟਰ ਪਰਮਿਟਾਂ, ਸਟੱ ਡੀ ਪਰਮਿਟਾਂ ਅਤੇ ਵਰਕ
ਪਰਮਿਟਾਂ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨਗੇ।
• ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਵੀਜ਼ਾ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਸੈਂਟਰ
ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਤੁ ਸੀਂ ਸਿਟੀਜ਼ਨਸ਼ਿਪ ਐਂਡ ਇਮੀਗਰੇਸ਼ਨ ਕੈਨੇਡਾ
ਦੇ ਇਨ੍ ਹਾਂ ਵੈੱਬਸਾਈਟਾਂ ’ਤੇ ਵੀ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ:
ਂ ਇਮੀਗਰੇਸ਼ਨ ਕੈਨੇਡਾ
• ਸਿਟੀਜ਼ਨਸ਼ਿਪ ਐਡ
• ਕਮ ਟੂ ਕੈਨੇਡਾ

ਫਾਇਦੇਮੰਦ ਲਿੰਕ:
• ਹੈਲੋ ਬੀ ਸੀ

ਂ ਇਮੀਗਰੇਸ਼ਨ ਕੈਨੇਡਾ: ਵਿਜ਼ਟਿੰ ਗ ਕੈਨੇਡਾ
• ਸਿਟੀਜ਼ਨਸ਼ਿਪ ਐਡ
• ਕਮ ਟੂ ਕੈਨੇਡਾ
• ਭਾਰਤ ਲਈ ਵੀਜ਼ਾ ਅਤੇ ਇਮੀਗਰੇਸ਼ਨ ਜਾਣਕਾਰੀ
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ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਕੋਲੰਬੀਆ, ਕੈਨੇਡਾ ਵਿਚ ਪੜ੍ ਹੋ

ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਨ ਅਤੇ ਰਹਿਣ ਲਈ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼
ਕੋਲੰਬੀਆ ਦੀ ਚੋਣ ਕਿਉਂ ਕਰਨੀ ਹੈ?
ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਕੋਲੰਬੀਆ ਨੂ ੰ ਆਉ ਅਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਪੱਛਮੀ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਵਲਡ-ਕਲਾਸ
ਪੜ੍ ਹਾਈ ਅਤੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਅਨੁ ਭਵ ਕਰੋ।
ਸਾਡੇ ਸ਼ਹਿਰ ਰਹਿਣਯੋਗਤਾ ਅਤੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਧੀਆ ਪੱਧਰ ਲਈ ਨੇ ਮ ਨਾਲ
ਦੁ ਨੀਆ ਵਿਚ ਟੌਪ ’ਤੇ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਸਾਡੀਆਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਲਗਾਤਾਰ,
ਕੈਨੇਡਾ ਵਿਚ ਸਭ ਤੋਂ ਉਪਰਲੇ ਰੈਂਕ ਦੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿਚ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ
ਅਤੇ ਸਾਡਾ ਉੱਚ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਇਕਮੁੱਠ ਵਿਦਿਅਕ ਸਿਸਟਮ, ਅਗਾਂਹਵਧੂ,
ਲਚਕਸ਼ੀਲ ਪੜ੍ ਹਾਈ ਲਈ ਦੁ ਨੀਆ ਵਿਚ ਇਕ ਨਮੂਨਾ ਹੈ।

• ਸਾਡੇ ਭੂ ਗੋਲਿਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਵਿਭਿੰਨ ਸੂਬੇ ਦੇ ਹਰ ਇਲਾਕੇ ਵਿਚਲੇ ਵੱਡੇ
ਸ਼ਹਿਰ ਅਤੇ ਛੋਟੇ ਕਸਬੇ, ਦੁ ਨੀਆ ਦੇ ਪੱਧਰ ਦੀ ਰਹਿਣੀ-ਬਹਿਣੀ ਅਤੇ
ਪੜ੍ ਹਾਈ ਅਤੇ ਕੰਮ ਦੇ ਦਿਲਚਸਪ ਮੌਕੇ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ।
• ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਕੋਲੰਬੀਆ ਦੀ ਸਭਿਆਚਰਕ ਭਿੰਨਤਾ ਅਤੇ ਸੇਫਟੀ ਅਤੇ
ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਇਸ ਦੀ ਸ਼ੁਹਰਤ, ਇਸ ਨੂ ੰ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ
ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਇਕ ਮਨਪਸੰਦ ਦੀ ਚੋਣ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ।
ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਕੋਲੰਬੀਆ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਭਾਂਤ-ਸੁਭਾਂਤੀ ਅਤੇ ਬਹੁਸਭਿਆਚਾਰਕ ਹੈ,
ਅਤੇ ਇਹ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਪੜ੍ ਹਾਈ ਦਾ ਇਕ ਮਨਪਸੰਦ ਦਾ
ਟਿਕਾਣਾ ਹੈ।

ਹਰ ਸਾਲ, 100,000 ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਹਰ ਪੱਧਰਾਂ ਦੀ ਪੜ੍ ਹਾਈ
ਕਰਨ ਲਈ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਕੋਲੰਬੀਆ ਨੂ ੰ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਆਪਣੀ ਪੜ੍ ਹਾਈ ਪੂਰੀ
ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਇੱਥੇ ਰਹਿ ਜਾਣ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਨ੍ ਹਾਂ
ਗੱਲਾਂ ਕਰਕੇ:
• ਉੱਚ ਪੱਧਰ ਦੀ ਪੜ੍ ਹਾਈ ਵਿਚ ਪੂੰਜੀ-ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਸਾਡੀ
ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਕੋਲੰਬੀਆ ਨੂ ੰ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ
ਲਈ ਇਕ ਕੁ ਦਰਤੀ ਚੋਣ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ।
• ਸਾਡਾ ਨਿਵੇਕਲਾ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਕੁ ਆਲਟੀ ਅਸ਼ੋਰੈਂਸ ਬਰਾਂਡ, ਉੱਚ ਪੱਧਰ
ਦੀ ਸੰਸਥਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਕੰਜ਼ਿਊਮਰ ਹਿਫਾਜ਼ਤ
ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ।
• ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਕੋਲੰਬੀਆ ਪੜ੍ ਹਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਇਕ ਸੁਆਗਤ ਕਰਨ ਵਾਲੀ
ਅਤੇ ਸਰਗਰਮ ਥਾਂ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਇਕੌਨਮੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਡੇ
ਕੋਲ ਜਵਾਨ, ਭਾਂਤ-ਸੁਭਾਂਤੀ ਆਬਾਦੀ ਹੈ।
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ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਕੋਲੰਬੀਆ ਵਿਚ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰੋ
ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਕੋਲੰਬੀਆ ਦਾ ਪੜ੍ ਹਾਈ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਦੁ ਨੀਆ ਵਿਚ ਸਭ ਤੋਂ
ਆਦਰ ਵਾਲੇ ਸਿਸਟਮਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇਕ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਦੁ ਨੀਆ ਭਰ ਦੇ
ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਉੱਚ ਪੱਧਰ ਦੀ ਪੜ੍ ਹਾਈ ਅਤੇ ਖੋਜ ਕਰਨ ਦੇ ਮੌਕੇ
ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ।

ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਕੋਲੰਬੀਆ ਦਾ ਕਰੈਡਿਟ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕਰਨ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿਚ
ਸਭ ਤੋਂ ਵਿਆਪਕ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਤੁ ਹਾਨੂ ੰ ਆਪਣੀ ਪੜ੍ ਹਾਈ ਕਰਨ ਅਤੇ
ਟਰੇਨਿੰਗ ਲੈ ਣ ਵੇਲੇ ਸੰਸਥਾਵਾਂ, ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਅਤੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿਚ ਮੂਵ ਹੋਣ
ਦੀ ਲਚਕਸ਼ੀਲਤਾ ਮਿਲਦੀ ਹੈ।
• ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਕੋਲੰਬੀਆ ਵਿਚਲੀਆਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ, ਕਾਲਜਾਂ ਅਤੇ
ਸੰ ਸਥਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਾਣੋ।

ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਬੀ.ਸੀ. ਨੂ ੰ ਅੱਗੇ ਲਿਖੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਲਈ ਆਉਂਦੇ ਹਨ:

1. ਕਿੰਡਰਗਾਰਟਨ ਤੋਂ ਗਰੇਡ 12
ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਕੋਲੰਬੀਆ ਵਿਚ, ਪੰਜ ਅਤੇ 18 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ
ਬੱਚੇ, ਐਲੀਮੈਂਟਰੀ ਜਾਂ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਕੂ ਲ ਵਿਚ ਕਿੰਡਰਗਾਰਟਨ ਤੋਂ ਗਰੇਡ 12
ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਵਿਚ ਪੜ੍ ਹਾਈ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਮਾਪੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੂ ੰ ਸਰਕਾਰੀ ਜਾਂ
ਇੰਡੀਪੈਂਡਿਟ (ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ) ਸਕੂ ਲ ਵਿਚ ਦਾਖਲ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਬਹੁਤ
ਸਾਰੇ ਸਕੂ ਲ ਉਨ੍ ਹਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਮਦਦ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ
ਕਰਦੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ ਹਾਂ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਜ਼ਬਾਨ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਅਤੇ ਥੋੜ੍ਹੇ ਸਮੇਂ ਅਤੇ
ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਹਨ।
• ਕਿੰ ਡਰਗਾਰਟਨ ਤੋਂ ਗਰੇਡ 12 ਤੱ ਕ ਬਾਰੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਾਣੋ

2. ਪੋਸਟ-ਸੈਕੰਡਰੀ ਪੜ੍ ਹਾਈ

3. ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦੀ ਦੂ ਜੀ ਬੋਲੀ ਵਜੋਂ ਪੜ੍ ਹਾਈ (ਈ ਐੱਸ ਐੱਲ)
ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ
ਤੁ ਸੀਂ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਕੋਲੰਬੀਆ ਨੂ ੰ ਫਿਰ ਤੁ ਰ ਕੇ ਵੇਖਣ ਦੌਰਾਨ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਬੋਲਣਾ,
ਪੜ੍ਹ ਨਾ ਅਤੇ ਲਿਖਣਾ ਸਿੱਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਜਾਂ ਇਕ ਸੁਆਗਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ
ਭਾਈਚਾਰੇ ਵਿਚ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦੀ ਪੜ੍ ਹਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂ ੰ
ਇੱਥੇ ਭੇਜ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦੀ ਦੂ ਜੀ ਬੋਲੀ ਵਜੋਂ ਪੜ੍ ਹਾਈ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ
ਐਲੀਮੈਂਟਰੀ ਅਤੇ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਕੂ ਲਾਂ ਵਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਪੋਸਟਸੈਕੰਡਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿਚ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।
• ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਕੋਲੰਬੀਆ ਵਿਚ ਈ ਐੱਸ ਐੱਲ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਬਾਰੇ
ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਾਣੋ।

ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਕੋਲੰਬੀਆ ਦੀਆਂ ਪੋਸਟ-ਸੈਕੰਡਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਥੋੜ੍ਹੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਕੋਰਸਾਂ
ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਡਿਗਰੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਤੱਕ ਹਰ ਇਕ ਚੀਜ਼ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ।
ਸਿਹਤ, ਬਿਜ਼ਨਸ ਅਤੇ ਇੰਜਨੀਅਰਿੰਗ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਰਟਸ ਅਤੇ ਸੋਸ਼ਲ
ਸਾਇੰਸਿਜ਼ ਤੱਕ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਦੇ ਪੇਸ਼ਾਵਰ ਅਤੇ ਅਕਾਦਮਿਕ ਖੇਤਰ ਹਨ।
ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਕੋਲੰਬੀਆ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਅਜਿਹੇ ਪ੍ਰਮਾਣ ਪੱਤਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ ਹਾਂ ਦੀ
ਤੁ ਹਾਨੂ ੰ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਲਈ ਲੋ ੜ ਹੈ:
• ਅੰਡਰਗਰੈਜੂਏਟ ਬੈਚੁਲਰਜ਼ ਡਿਗਰੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ
• ਮਾਸਟਰਜ਼ ਅਤੇ ਪੀ ਐੱਚ ਡੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਗਰੈਜੂਏਟ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ
• ਟਰੇਡਜ਼ ਅਤੇ ਕਿੱਤਾਮੁਖੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ
• ਕੈਰੀਅਰ ਅਤੇ ਟੈਕਨੀਕਲ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ
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ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਕੋਲੰਬੀਆ ਵਿਚ ਰਹੋ
ਯੂਨਾਈਟਡ ਨੇ ਸ਼ਨਜ਼ ਹਿਊਮਨ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਇੰਡੈਕਸ, ਕੈਨੇਡਾ ਨੂ ੰ ਲਗਾਤਾਰ
ਉਨ੍ ਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਗਿਣਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਰਹਿਣ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਹਨ।
ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਅਤੇ ਪਹੁੰਚਯੋਗ ਭਾਈਚਾਰੇ, ਸੁਹਾਵਣਾ ਪੌਣਪਾਣੀ ਅਤੇ ਸਾਫ
ਵਾਤਾਵਰਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡਾ ਰਹਿਣ-ਸਹਿਣ ਉੱਚ ਪੱਧਰ ਦਾ ਹੈ,
ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਦੁ ਨੀਆ ਭਰ ਤੋਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਇਕ ਤਰਜੀਹੀ ਟਿਕਾਣਾ
ਹਾਂ। ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਕੋਲੰਬੀਆ ਦੇ ਲੋ ਕ, ਬਾਕੀ ਕੈਨੇਡਾ ਵਾਂਗ ਹੀ, ਦੋਸਤਾਨਾ ਅਤੇ
ਸੁਆਗਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹਨ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਭਿਆਚਾਰਾਂ ਦੇ ਲੋ ਕ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼
ਕੋਲੰਬੀਆ ਨੂ ੰ ਆਪਣਾ ਘਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਸਾਡਾ ਵਿਭਿੰਨ ਅਤੇ ਝੂ ਮਦਾ
ਸਮਾਜ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦਾ ਸੁਆਗਤ ਕਰਦਾ ਹੈ।
• ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਕੋਲੰਬੀਆ ਵਿਚ ਰਹਿਣ ਬਾਰੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਾਣੋ

ਫਾਇਦੇਮੰਦ ਲਿੰਕ:

• ਲਰਨਲਿਵ ਬੀ ਸੀ

• ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਪਲੈ ਨਰ

• ਬੀ.ਸੀ. ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਕੁਆਲਟੀ ਅਸ਼ੋਰੈਂਸ (ਈ ਕਿਊ ਏ)
• ਵੈੱਲਕਮ ਬੀ ਸੀ ਮਾਹਰ ਨੂੰ ਪੁੱ ਛੋ

• ਇਹ ਪਤਾ ਲਾਉ ਕਿ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਕੈਨੇਡਾ ਆਉਣ ਲਈ ਯੋਗ ਹੋ

• ਭਾਰਤ ਲਈ ਵੀਜ਼ਾ ਅਤੇ ਇਮੀਗਰੇਸ਼ਨ ਜਾਣਕਾਰੀ

ਵੈੱਲਕਮ ਬੀ ਸੀ ਨਿਊਕਮਰਜ਼ ਗਾਈਡ ਯੂ ਟਿਊਬ ਚੈਨਲ ਉੱਪਰ
ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਕੋਲੰਬੀਆ ਵਿਚ ਰਹਿਣ ਅਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਵੀਡਿਓ ਦੇਖੋ।

ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਕੋਲੰਬੀਆ ਨੂੰ ਅਨੁਭਵ ਕਰੋ
ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਕੋਲੰਬੀਆ ਨਾ ਸਿਰਫ ਦੁ ਨੀਆ ਦੇ ਪੱਧਰ ਦੀ ਪੜ੍ ਹਾਈ ਕਰਵਾਉਂਦਾ
ਹੈ, ਇਹ ਰਹਿਣ ਲਈ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਥਾਂ ਹੈ। ਹਰੇ ਭਰੇ ਜੰਗਲਾਂ, ਸਾਫ
ਅਤੇ ਨਿਰਮਲ ਝੀਲਾਂ, ਤੱਟੀ ਪਾਣੀਆਂ ਅਤੇ ਬਰਫ ਨਾਲ ਢਕੇ ਪਹਾੜਾਂ ਨਾਲ,
ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਕੋਲੰਬੀਆ, ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਸੋਹਣੇ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇਕ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ
ਇਹ ਹਾਈਕਿੰਗ, ਸਕੀਇੰਗ ਜਾਂ ਸਨੋ ਅਬੋਰਡਿੰਗ ਹੋਵੇ, ਜਾਂ ਕੇਆਇਕਿੰਗ,
ਸਵਿਮਿੰਗ, ਸਾਈਕਲਿੰਗ ਜਾਂ ਗੌਲਫਿੰਗ ਹੋਵੇ, ਬਹੁਤੀਆਂ ਬਾਹਰੀ ਸਰਗਰਮੀਆਂ
ਸਦਾ ਹੀ ਉੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਕੋਲੰਬੀਆ ਵਿਚ ਤੁ ਸੀਂ ਜਿੱਥੇ ਵੀ
ਰਹਿੰਦੇ ਹੋਵੋ।
ਇਸ ਵੱਡੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਹਰ ਕੋਨੇ ਵਿਚ ਸਕੂ ਲ ਹਨ। ਤੁ ਸੀਂ ਵੈਨਕੂ ਵਰ ਵਿਚ ਰਹਿ
ਸਕਦੇ ਹੋ, ਜੋ ਕਿ 2.4 ਮਿਲੀਅਨ ਲੋ ਕਾਂ ਨਾਲ ਇਕ ਝੂ ਮਦਾ ਸ਼ਹਿਰ ਹੈ, ਜਾਂ
ਬੀ.ਸੀ. ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਨਿਵੇਕਲੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸੇ ਇਕ ਵਿਚਲੀ ਛੋਟੀ
ਕਮਿਉਨਟੀ ਵਿਚ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਲੱਭ ਸਕਦੇ ਹੋ।
ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਲਈ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤ
ਸਾਰੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਹਨ, ਜੋ ਕਿ ਕਿਸੇ ਦੇ ਘਰ ਰਹਿਣ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਅਤੇ ਕੈਂਪਸ
’ਤੇ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਕੈਂਪਸ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰਹਿਣ ਤੱਕ ਵੱਖ ਵੱਖ ਹਨ।
• ਲੋ ਕਾਂ ਦੇ ਘਰ ਰਹਿਣ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣੋ
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ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਕੋਲੰਬੀਆ, ਕੈਨੇਡਾ ਵਿਚ
ਕੇ-12 ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ
ਕਿੰਡਰਗਾਰਟਨ ਤੋਂ ਗਰੇਡ 12
ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਕੋਲੰਬੀਆ ਦੇ ਕਿੰਡਰਗਾਰਟਨ ਤੋਂ ਗਰੇਡ 12 ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ
ਦੁ ਨੀਆ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਵਿਚ ਆਉਂਦੇ ਹਨ।
• ਸਾਲ 2012 ਵਿਚ, ਔਰਗੇਨਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਫਾਰ ਇਕਨੌ ਮਿਕ ਕੋ-ਅਪਰੇਸ਼ਨ
ਐਂਡ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ (ਓ ਈ ਸੀ ਡੀ) ਮੁਤਾਬਕ ਬੀ.ਸੀ. ਦੇ 15 ਸਾਲ ਦੀ
ਉਮਰ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਹਿਸਾਬ, ਸਾਇੰਸ ਅਤੇ ਪੜ੍ਹ ਨ ਵਿਚ ਦੁ ਨੀਆ
ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਵਿਚ ਸਨ।

ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਕੋਲੰਬੀਆ ਵਿਚ ਪੰਜ ਅਤੇ 18 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ
ਬੱਚੇ ਕਿੰਡਰਗਾਰਟਨ ਤੋਂ ਗਰੇਡ 12 ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਿਸੇ ਐਲੀਮੈਂਟਰੀ ਜਾਂ
ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਕੂ ਲ ਵਿਚ ਲੈਂ ਦੇ ਹਨ। ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਕੋਲੰਬੀਆ ਵਿਚ ਤਕਰੀਬਨ 1600
ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂ ਲ ਅਤੇ 350 ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂ ਲ ਹਨ। ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂ ਲ ਖਾਸ
ਧਾਰਮਿਕ, ਸਭਿਆਚਾਰਕ, ਦਾਰਸ਼ਨਿਕ ਜਾਂ ਵਿਦਿਅਕ ਪਹੁੰਚ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੇ
ਹਨ, ਅਤੇ ਉਹ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂ ੰ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂ ਲਾਂ ਦਾ ਬਦਲ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੇ
ਹਨ।
ਗਰੇਡ 12 ਦੇ ਅੰਤ ’ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਕੋਲੰਬੀਆ ਵਿਚ
ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਕੂ ਲ ਤੋਂ ਗਰੈਜੂਏਟ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਉਨ੍ ਹਾਂ ਨੂ ੰ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਕੋਲੰਬੀਆ
ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਔਫ ਗਰੈਜੂਏਸ਼ਨ (ਜਾਂ ਡੌਗਵੁ ੱਡ ਡਿਪਲੋ ਮਾ) ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਇਸ
ਪ੍ਰਮਾਣ ਪੱਤਰ ਦੀ ਦੁ ਨੀਆ ਭਰ ਵਿਚ ਮਾਨਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਸਾਰੀ ਦੁ ਨੀਆ
ਵਿਚ ਪੋਸਟ-ਸੈਕੰਡਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਲੋਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

› ਬੀ.ਸੀ. ਸਟੂਡੈਂਟ ਰੈਂਕਿੰਗਜ਼ 2012
› ਰਿਪੋਰਟ ਪੜ੍ਹੋ
• ਸਾਲ 2011 ਵਿਚ, ਗਰੇਡ 4 ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ, ਆਪਣੇ ਗਰੇਡ ਦੇ
ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਦੁ ਨੀਆ ਦੇ ਪਾਠਕਾਂ (ਰੀਡਰਾਂ) ਵਿੱਚੋਂ ਟੌਪ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿਚ
ਸਨ। ਪ੍ਰੌਗਰੈਸ ਇਨ ਇੰਟਰਨੈ ਸ਼ਨਲ ਰੀਡਿੰਗ ਲਿਟਰੇਸੀ ਸਟੱਡੀ (ਪੀ
ਆਈ ਆਰ ਐੱਲ ਐੱਸ) ਮੁਤਾਬਕ ਉਨ੍ ਹਾਂ ਦੇ ਔਸਤ ਨੰਬਰ ਕੈਨੇਡਾ
ਵਿਚ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਸਨ।
•
› ਬੀ.ਸੀ. ਸਟੂਡੈਂਟ ਰੈਂਕਿੰਗਜ਼ 2011
› ਰਿਪੋਰਟ ਪੜ੍ਹੋ
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ਕਿੰਡਰਗਾਰਟਨ ਤੋਂ ਗਰੇਡ 12 ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ
ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਕੋਲੰਬੀਆ ਵਿਚ ਐਲੀਮੈਂਟਰੀ ਅਤੇ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਕੂ ਲ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ
ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਲਚਕਸ਼ੀਲ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਨ੍ ਹਾਂ ਵਿਚ
ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ:
• ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਕੋਲੰਬੀਆ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਔਫ ਗਰੈਜੂਏਸ਼ਨ (ਜਾਂ ਡੌਗਵੁ ੱਡ
ਡਿਪਲੋ ਮਾ)
• ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦੂ ਜੀ ਬੋਲੀ ਵਜੋਂ/ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਬੋਲੀ ਸਿੱਖਣ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ
• ਵੱਖ ਵੱਖ ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਾਂ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ
•
ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂ ਲ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਿਉਂਕਿ ਜ਼ਿਲਿਆਂ (ਡਿਸਟਰਿਕਟਸ) ਵਿਚ
ਚੱਲਦੇ ਹਨ, ਤੁ ਹਾਨੂ ੰ ਆਪਣੇ ਲਈ ਸਹੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲੱਭਣ ਲਈ ਪਬਲਿਕ
ਸਕੂ ਲ ਡਿਸਟਰਿਕਟ ਦੇ ਵੈੱਬਸਾਈਟਾਂ ’ਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋ ੜ ਪਵੇਗੀ। ਤੁ ਸੀਂ ਕਿਸੇ
ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂ ਲ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਲਈ ਉਸ ਸਕੂ ਲ ਨਾਲ
ਸਿੱਧੇ ਵੀ ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।
• ਮਨਿਸਟਰੀ ਔਫ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ: ਬੀ.ਸੀ. ਸਕੂਲ ਡਿਸਟਰਿਕਟ
ਕੌ ਨਟੈਕਟਸ

• ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਕੋਲੰਬੀਆ ਵਿਚ ਇੰ ਡੀਪੈਂਡਿੰਟ (ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ) ਸਕੂਲ
ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਕੂ ਲ ਉਨ੍ ਹਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਮਦਦ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ
ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ ਹਾਂ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਜ਼ਬਾਨ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਥੋੜ੍ਹੇ ਸਮੇਂ
ਅਤੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਹਨ, ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਕੂ ਲ ਜ਼ਿਲੇ
ਘਰ ਵਿਚ ਰਹਿਣ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵੀ ਦਿੰਦੇ ਹਨ।

ਪੜ੍ਹ ਨ ਲਈ ਅਪਲਾਈ ਕਰੋ

ਸਟੱਡੀ ਪਰਮਿਟ ਲਈ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨ ਵੇਲੇ, ਅਰਜ਼ੀ ਉੱਪਰ ਦਿੱਤੀਆਂ
ਹਿਦਾਇਤਾਂ ਦੀ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਹ
ਪੱਕਾ ਕਰੋ ਕਿ ਤੁ ਹਾਡੇ ਸਾਰੇ ਕਾਗਜ਼ ਪੱਤਰ ਅਸਲੀ ਹੋਣ।
ਂ ਇਮੀਗਰੇਸ਼ਨ ਕੈਨੇਡਾ: ਸਟੱ ਡੀ
• ਸਿਟੀਜ਼ਨਸ਼ਿਪ ਐਡ
ਪਰਮਿਟ ਲਵੋ

ਜੇ ਤੁ ਸੀਂ ਕਿਸੇ ਇਮੀਗਰੇਸ਼ਨ ਨੁ ਮਾਇੰਦੇ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ
ਦੀ ਚੋਣ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਮਾਂ ਕੱਢੋ। ਸਿਟੀਜ਼ਨਸ਼ਿਪ ਐਂਡ
ਇਮੀਗਰੇਸ਼ਨ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ’ਤੇ ਕੀਮਤੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸੇ
ਨੁ ਮਾਇੰਦੇ ਜਾਂ ਸਲਾਹਕਾਰ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਕੀਮਤੀ ਸੁਝਾਅ ਅਤੇ
ਸਲਾਹਾਂ ਹਨ।
ਂ ਇਮੀਗਰੇਸ਼ਨ ਕੈਨੇਡਾ: ਕਿਸੇ ਸਲਾਹਕਾਰ
• ਸਿਟੀਜ਼ਨਸ਼ਿਪ ਐਡ
ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨਾ

ਫਾਇਦੇਮੰਦ ਲਿੰਕ:

ਂ ਇਮੀਗਰੇਸ਼ਨ ਕੈਨੇਡਾ: ਆਪਣੀ ਯੋਗਤਾ ਦਾ
• ਸਿਟੀਜ਼ਨਸ਼ਿਪ ਐਡ
ਪਤਾ ਲਾਉ

• ਲਿਵ/ਲਰਨ ਬੀ ਸੀ.ਸੀ ਏ

• ਵੈੱਲਕਮ ਬੀ ਸੀ ਮਾਹਰ ਨੂੰ ਪੁੱ ਛੋ

• ਭਾਰਤ ਲਈ ਵੀਜ਼ਾ ਅਤੇ ਇਮੀਗਰੇਸ਼ਨ ਜਾਣਕਾਰੀ
ਵੈੱਲਕਮ ਬੀ ਸੀ ਨਿਊਕਮਰਜ਼ ਗਾਈਡ ਯੂ ਟਿਊਬ ਚੈਨਲ ਉੱਪਰ
ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਕੋਲੰਬੀਆ ਵਿਚ ਰਹਿਣ ਅਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਵੀਡਿਓ ਦੇਖੋ।

ਜੇ ਤੁ ਹਾਡਾ ਬੱਚਾ ਬੀ.ਸੀ. ਵਿਚ ਪੜ੍ਹ ਨ ਲਈ ਯੋਗ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਪਤਾ ਲਾਉਣ
ਲਈ ਕਿ ਕੀ ਇਹ ਇੰਟਰਨੈ ਸ਼ਨਲ ਸਟੂ ਡੈਂਟ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਇਲਾਕੇ
ਵਿਚਲੇ ਸਕੂ ਲ ਜ਼ਿਲੇ ਜਾਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂ ਲ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ ਜਿੱਥੇ ਤੁ ਸੀਂ
ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ। ਤੁ ਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਕਿਸੇ ਸਕੂ ਲ ਵਿਚ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰ ਲਏ ਜਾਣ ਤੋਂ
ਬਾਅਦ, ਤੁ ਸੀਂ ਸਟੱਡੀ ਪਰਮਿਟ ਲਈ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।
• ਮਨਿਸਟਰੀ ਔਫ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ: ਬੀ.ਸੀ. ਸਕੂਲ ਡਿਸਟਰਿਕਟ
ਕੌ ਨਟੈਕਟਸ

ਸਾਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਸਟੱਡੀ ਪਰਮਿਟ ਲਈ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ
ਹੈ ਜੇ ਉਹ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿਚ ਛੇ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮੇਂ ਲਈ ਪੜ੍ ਹਾਈ ਕਰਨ ਦੀ
ਪਲੈ ਨ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਨ।
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ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਕੋਲੰਬੀਆ, ਕੈਨੇਡਾ ਵਿਚ
ਅੰ ਗਰੇਜ਼ੀ ਸਿੱ ਖੋ
ਹਰ ਸਾਲ, ਦੁ ਨੀਆ ਭਰ ਤੋਂ 47,000 ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼
ਕੋਲੰਬੀਆ ਨੂ ੰ ਬੋਲੀ ਦੀ ਟਰੇਨਿੰਗ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਵਿਚ ਪੜ੍ ਹਾਈ ਕਰਨ ਲਈ
ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਟਰੇਂਡ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਤੋਂ ਸਿੱਖਦੇ ਹਨ ਜੋ ਕਿ
ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦੂ ਜੀ ਬੋਲੀ ਵਜੋਂ (ਈ ਐੱਸ ਐੱਲ) ਪੜ੍ ਹਾਉਣ ਵਿਚ ਮਾਹਰ
ਹੁੰਦੇ ਹਨ।
ਈ ਐੱਸ ਐੱਲ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਕੋਲੰਬੀਆ ਵਿਚਲੇ ਬਹੁਤੇ ਸਕੂ ਲਾਂ ਵਲੋਂ
ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰੀ ਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਐਲੀਮੈਂਟਰੀ ਅਤੇ
ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਕੂ ਲ, ਅਤੇ ਪੋਸਟ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਕੋਲੰਬੀਆ ਬਹੁਤ ਹੀ ਢੁ ਕਵੇਂ ਸਥਾਨ ’ਤੇ ਹੈ। ਏਸ਼ੀਆ ਤੋਂ ਸਿੱਧੀਆਂ
ਫਲਾਈਟਾਂ ਅਤੇ ਯੂਨਾਈਟਡ ਸਟੇਟਸ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਨਿਕਟਤਾ ਕਾਰਨ,
ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦੀ ਪੜ੍ ਹਾਈ ਕਰਨ ਅਤੇ ਨੌ ਰਥ ਅਮਰੀਕਾ ਨੂ ੰ ਖੋਜਣ ਲਈ ਬੀ.ਸੀ.
ਇਕ ਚੰਗਾ ਆਧਾਰ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ
ਇੱਥੇ ਪੜ੍ ਹਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।

ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦੂ ਜੀ ਬੋਲੀ ਵਜੋਂ (ਈ ਐੱਸ ਐੱਲ) ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀ
ਚੋਣ ਕਰਨਾ
ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਪਲੈ ਨਰ ਅਤੇ ਲੈਂ ਗੂਏਜਿਜ਼ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵੈੱਬਸਾਈਟ, ਬੀ.ਸੀ. ਭਰ ਦੇ
ਸਕੂ ਲਾਂ, ਕਾਲਜਾਂ ਅਤੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਵਿਚ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਬੋਲੀ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ
ਲੱਭਣ ਵਿਚ ਤੁ ਹਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਵੀਜ਼ਿਆਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ, ਸਿਟੀਜ਼ਨਸ਼ਿਪ ਐਂਡ ਇਮੀਗਰੇਸ਼ਨ
ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਇਨ੍ ਹਾਂ ਵੈੱਬਸਾਈਟਾਂ ’ਤੇ ਜਾਉ।
• ਕੈਨੇਡਾ ਆਉ

ਂ ਇਮੀਗਰੇਸ਼ਨ ਕੈਨੇਡਾ: ਯੋਗਤਾ ਦਾ ਪਤਾ
• ਸਿਟੀਜ਼ਨਸ਼ਿਪ ਐਡ
ਕਰਨਾ - ਕੈਨੇਡਾ ਵਿਚ ਪੜ੍ਹੋ

ਇਮੀਗਰੇਸ਼ਨ ਨੁ ਮਾਇੰਦਿਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨਾ
ਸਟੱਡੀ ਪਰਮਿਟ ਲਈ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਤੁ ਹਾਨੂ ੰ ਕਿਸੇ ਇਮੀਗਰੇਸ਼ਨ
ਨੁ ਮਾਇੰਦੇ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋ ੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੇ ਤੁ ਸੀਂ ਕੋਈ ਕਰਨ ਦੀ ਚੋਣ
ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁ ਹਾਨੂ ੰ ਇਹ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿਟੀਜ਼ਨਸ਼ਿਪ ਐਂਡ
ਇਮੀਗਰੇਸ਼ਨ ਕੈਨੇਡਾ (ਸੀ ਆਈ ਸੀ) ਵਕੀਲਾਂ ਜਾਂ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਸੁਸਾਇਟੀ
ਔਫ ਇਮੀਗਰੇਸ਼ਨ ਕਨਸਲਟੈਂਟਸ ਦੇ ਚੰਗੀ ਹੈਸੀਅਤ ਵਾਲੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਸਮੇਤ,
ਸਿਰਫ ਅਧਿਕਾਰਤ ਨੁ ਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨਾਲ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ। ਕਿਸੇ ਇਮੀਗਰੇਸ਼ਨ
ਨੁ ਮਾਇੰਦੇ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਨ ਵਿਚ ਤੁ ਹਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ ਸੀ ਆਈ ਸੀ
ਦੇ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ’ਤੇ ਕੀਮਤੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਮੀਗਰੇਸ਼ਨ ਫਰਾਡ ਦਾ
ਸ਼ਿਕਾਰ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਚੋ।
ਂ ਇਮੀਗਰੇਸ਼ਨ ਕੈਨੇਡਾ: ਸਲਾਹਕਾਰ ਦੀ
• ਸਿਟੀਜ਼ਨਸ਼ਿਪ ਐਡ
ਵਰਤੋਂ ਕਰਨਾ

• ਇਹ ਪਤਾ ਲਾਉ ਕਿ ਕੀ ਤੁਹਾਡਾ ਨੁਮਾਇੰ ਦਾ ਇਮੀਗਰਾਂਟਾਂ ਦੀ
ਨੁਮਾਇੰ ਦਗੀ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਲਾਹ ਦੇਣ ਲਈ ਅਧਿਕਾਰਤ ਹੈ।

• ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਪਲੈ ਨਰ

• ਲੈਂ ਗੂਏਜਿਜ਼ ਕੈਨੇਡਾ

ਸਟੱਡੀ ਪਰਮਿਟ ਅਤੇ ਵੀਜ਼ਾ ਲੈ ਣਾ
ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਿਰਕਾਂ ਨੂ ੰ ਕੈਨੇਡਾ ਆਉਣ ਲਈ ਵੀਜ਼ੇ ਦੀ ਲੋ ੜ ਹੈ। ਜੇ ਤੁ ਸੀਂ
ਇੱਥੇ ਛੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮੇਂ ਲਈ ਪੜ੍ ਹਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ
ਤੁ ਹਾਨੂ ੰ ਸਟੱਡੀ ਪਰਮਿਟ ਅਤੇ ਟੈਂਪਰੇਰੀ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਵੀਜ਼ਾ ਦੀ ਵੀ ਲੋ ੜ ਪਵੇਗੀ।
ਸਟੱਡੀ ਪਰਮਿਟ ਲਈ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਸਕਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁ ਹਾਨੂ ੰ ਕਿਸੇ ਸਕੂ ਲ
ਵਲੋਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।
ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਪਤਾ ਲਾਉਣ ਲਈ ਕਿ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਕੋਲੰਬੀਆ ਵਿਚ ਪੜ੍ ਹਾਈ
ਕਰਨ ਲਈ ਤੁ ਹਾਨੂ ੰ ਕੀ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋ ੜ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਪਰਮਿਟਾਂ ਅਤੇ
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ਰਹਿਣ ਲਈ ਥਾਂ ਲੱਭੋ
ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਸਿੱਖਣ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇਕ ਕਿਸੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ
ਬੋਲਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਰਹਿਣਾ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਘਰ ਵਿਚ ਰਹਿਣ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਤੁ ਹਾਨੂ ੰ
ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਬੋਲਣ ਦੀ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰਵਾਏਗਾ ਅਤੇ ਬੀ.ਸੀ. ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਾਰੇ
ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਿੱਖਣ ਵਿਚ ਤੁ ਹਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰੇਗਾ।
• ਇਹ ਸਿੱਖੋ ਕਿ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਕੋਲੰਬੀਆ ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਰਹਿਣ
ਲਈ ਘਰ ਕਿਵੇਂ ਲੱਭਣਾ ਹੈ।

ਬੀ.ਸੀ. ਵਿਚ ਲੰਬਾ ਸਮਾਂ ਰਹਿਣ ਲਈ ਅਪਲਾਈ ਕਰੋ
ਜੇ ਤੁ ਸੀਂ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਕੋਲੰਬੀਆ ਵਿਚ ਆਪਣੇ ਸਮੇਂ ਦਾ ਆਨੰਦ ਮਾਣ ਰਹੇ ਹੋਵੋ
ਤਾਂ ਇਹ ਪਤਾ ਲਾਉਣ ਲਈ ਵੈੱਲਕਮ ਬੀ ਸੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ’ਤੇ ਜਾਉ ਕਿ
ਤੁ ਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਟੇਅ ਨੂ ੰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਜਾਂ ਪੱਕੇ ਵਸਨੀਕ ਬਣਨ ਲਈ ਕਿਵੇਂ
ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।

ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਕੋਲੰਬੀਆ ਵਿਚ ਪੋਸਟ-ਸੈਕੰਡਰੀ
ਪੜ੍ਹਾਈ
ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਕੋਲੰਬੀਆ, ਦੁ ਨੀਆ ਭਰ ਵਿਚ ਜਾਣੀ ਜਾਂਦੀ ਸਾਡੀ ਪੜ੍ ਹਾਈ ਕਰਕੇ,
ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਦੁ ਨੀਆ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਮਨਪਸੰਦ
ਟਿਕਾਣਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇਕ ਹੈ। ਉਦਾਹਰਣ ਲਈ, ਸਾਲ 2012 ਅਤੇ 2013
ਵਿਚ ਮੈਕਲੀਨ ਮੈਗਜ਼ੀਨ ਵਲੋਂ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀਆਂ ਵਿਆਪਕ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ
ਦੇ ਦਰਜੇ ਵਿਚ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਔਫ ਵਿਕਟੋਰੀਆ ਅਤੇ ਸਾਈਮਨ ਫਰੇਜ਼ਰ
ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੇ ਪਹਿਲਾ ਜਾਂ ਦੂ ਜਾ ਸਥਾਨ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਹਰ ਸਾਲ, ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਕੋਲੰਬੀਆ ਨੂ ੰ 100,000 ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ
ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਸਾਰੇ ਪੱਧਰਾਂ ’ਤੇ ਪੜ੍ ਹਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਬਹੁਤ
ਸਾਰੇ ਗਰੈਜੂਏਟ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਥੇ ਰਹਿਣ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਦੇ ਹਨ।

• ਵੈੱਲਕਮ ਬੀ ਸੀ: ਆਪਣੇ ਸਟੇਅ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣਾ

ਫਾਇਦੇਮੰਦ ਲਿੰਕ:
• ਵੈੱਲਕਮ ਬੀ ਸੀ

• ਵੈੱਲਕਮ ਬੀ ਸੀ ਮਾਹਰ ਨੂੰ ਪੁੱ ਛੋ
• ਭਾਰਤ ਲਈ ਵੀਜ਼ਾ ਅਤੇ ਇਮੀਗਰੇਸ਼ਨ ਜਾਣਕਾਰੀ

ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਕੋਲੰਬੀਆ ਦੀ ਕੁਆਲਟੀ ਪੜ੍ਹਾਈ
(ਈ ਕਿਊ ਏ) ਲਈ ਸੀਲ
ਈ ਕਿਊ ਏ ਕੁਆਲਟੀ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦਾ ਦਰਜਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ
ਉਨ੍ਹਾਂ ਪੋਸਟ-ਸੈਕੰਡਰੀ ਸੰ ਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ
ਨੇ ਕੁਆਲਟੀ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਸਬੰ ਧੀ ਸੂਬੇ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ
ਮਿਆਰਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਅੱ ਗੇ ਗਈਆਂ ਹਨ ਅਤੇ
ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਖਪਤਕਾਰੀ ਰੱ ਖਿਆ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਈ ਕਿਊ ਏ ਇਕ ਸੂਬਾਈ ਸੀਲ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜੀ
ਕੁਆਲਟੀ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਵਜੋਂ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿਚ ਪਛਾਣੀ ਜਾ
ਸਕਦੀ ਹੈ।
•

ਈ ਕਿਊ ਏ ਬਾਰੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਾਣੋ
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ਆਪਣੀ ਪੜ੍ ਹਾਈ ਲਈ ਅਪਲਾਈ ਕਰੋ
ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਉਸ ਵਧ ਰਹੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ
ਹੋਵੋ ਜਿਨ੍ ਹਾਂ ਨੇ ਬੀ.ਸੀ. ਵਿਚ ਪੜ੍ ਹਾਈ ਕਰਨ ਅਤੇ ਰਹਿਣ ਦੀ ਚੋਣ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਬੀ.ਸੀ. ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਸੰ ਸਥਾ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰੋ
ਬੀ.ਸੀ. ਦੀਆਂ ਪੋਸਟ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਥੋੜ੍ਹੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਕੋਰਸਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਚਾਰ
ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਡਿਗਰੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਤੱਕ ਹਰ ਇਕ ਚੀਜ਼ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਨ੍ ਹਾਂ
ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ:
•
•
•
•
•

ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦੂ ਜੀ ਬੋਲੀ ਵਜੋਂ
ਕੈਰੀਅਰ/ਟਰੇਡ/ਵੋਕੇਸ਼ਨਲ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ
ਟੈਕਨੋ ਲੋਜੀਆਂ ਅਤੇ ਟੈਕਨੀਕਲ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ
ਡਿਗਰੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ
ਮਾਸਟਰਜ਼ ਅਤੇ ਪੀ ਐੱਚ ਡੀ ਪੱਧਰਾਂ ’ਤੇ ਗਰੈਜੂਏਟ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ

ਅਸੀਂ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਪਲੈ ਨਰ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਦੀ ਵੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ
ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਕੋਲੰਬੀਆ ਦੀਆਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ, ਕਾਲਜਾਂ ਅਤੇ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿਚ
ਉਪਲਬਧ ਪੋਸਟ-ਸੈਕੰਡਰੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਬਾਰੇ ਵਿਚਸਥਾਰ ਵਿਚ ਜਾਣਕਾਰੀ
ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ।
• ਲਰਨਲਿਵ ਬੀ ਸੀ

• ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਪਲੈ ਨਰ
ਇਹ ਪਤਾ ਲਾਉ ਕਿ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਵਜੋਂ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿਚ
ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਲਈ ਤੁ ਹਾਨੂ ੰ ਕਿਹੜੇ ਕਾਗਜ਼ ਪੱਤਰਾਂ ਦੀ ਲੋ ੜ ਹੈ।
ਂ ਇਮੀਗਰੇਸ਼ਨ ਕੈਨੇਡਾ: ਪਹੁੰ ਚਣਾ
• ਸਿਟੀਜ਼ਨਸ਼ਿਪ ਐਡ

ਲਰਨਲਿਵ ਬੀ ਸੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਉਸ ਪਬਲਿਕ ਪੋਸਟ-ਸੈਕੰਡਰੀ ਸੰਸਥਾ ਦੀ
ਚੋਣ ਕਰਨ ਵਿਚ ਤੁ ਹਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਤੁ ਹਾਡੀਆਂ ਲੋ ੜਾਂ
ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਦੀ ਹੋਵੇ।
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ਸਟੱ ਡੀ ਪਰਮਿਟ ਅਤੇ ਟੈਂਪਰੇਰੀ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਵੀਜ਼ੇ
ਲਈ ਅਪਲਾਈ ਕਰੋ
ਤੁ ਹਾਨੂ ੰ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਕੋਲੰਬੀਆ ਦੇ ਕਿਸੇ ਸਕੂ ਲ ਵਲੋਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰ ਲਏ ਜਾਣ ਤੋਂ
ਬਾਅਦ, ਤੁ ਹਾਨੂ ੰ ਸਟੱਡੀ ਪਰਮਿਟ ਲਈ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋ ੜ ਪਵੇਗੀ।
ਜੇ ਤੁ ਸੀਂ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਕੋਲੰਬੀਆ ਵਿਚ ਛੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮੇਂ ਲਈ
ਪੜ੍ ਹਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਸਟੱਡੀ ਪਰਮਿਟ ਲੈ ਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ
ਨੂ ੰ ਟੈਂਪਰੇਰੀ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਵੀਜ਼ਾ ਲੈ ਣ ਦੀ ਵੀ ਲੋ ੜ ਪਵੇਗੀ।
ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਸਿਟੀਜ਼ਨਸ਼ਿਪ ਐਂਡ ਇਮੀਗਰੇਸ਼ਨ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ
ਵੈੱਬਸਾਈਟ ’ਤੇ ਜਾਉ।
ਂ ਇਮੀਗਰੇਸ਼ਨ ਕੈਨੇਡਾ
• ਸਿਟੀਜ਼ਨਸ਼ਿਪ ਐਡ
ਸਿਟੀਜ਼ਨਸ਼ਿਪ ਐਂਡ ਇਮੀਗਰੇਸ਼ਨ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵੀਜ਼ਾ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਸੈਂਟਰ
ਅਹਿਮਦਾਬਾਦ, ਬੰਗਲੌ ਰ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ , ਚੈਨੇਈ, ਹੈਦਰਾਬਾਦ, ਜਲੰਧਰ,
ਕੌਲਕੱਤਾ, ਮੁੰਬਈ, ਨਿਊ ਦਿੱਲੀ, ਅਤੇ ਪੂਨੇ ਵਿਚ ਹਨ। ਇਹ ਸੈਂਟਰ ਸਟੱਡੀ
ਪਰਮਿਟ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨਗੇ।
• ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਵੀਜ਼ਾ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਸੈਂਟਰ
ਸਟੱਡੀ ਪਰਮਿਟ ਲਈ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਤੁ ਹਾਨੂ ੰ ਕਿਸੇ ਇਮੀਗਰੇਸ਼ਨ
ਨੁ ਮਾਇੰਦੇ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋ ੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੇ ਤੁ ਸੀਂ ਕੋਈ ਕਰਨ ਦੀ ਚੋਣ
ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁ ਹਾਨੂ ੰ ਇਹ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿਟੀਜ਼ਨਸ਼ਿਪ ਐਂਡ
ਇਮੀਗਰੇਸ਼ਨ ਕੈਨੇਡਾ (ਸੀ ਆਈ ਸੀ) ਵਕੀਲਾਂ ਜਾਂ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਸੁਸਾਇਟੀ
ਔਫ ਇਮੀਗਰੇਸ਼ਨ ਕਨਸਲਟੈਂਟਸ ਦੇ ਚੰਗੀ ਹੈਸੀਅਤ ਵਾਲੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਸਮੇਤ,
ਸਿਰਫ ਅਧਿਕਾਰਤ ਨੁ ਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨਾਲ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ। ਇਮੀਗਰੇਸ਼ਨ
ਫਰਾਡ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਚਣ ਵਿਚ ਤੁ ਹਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ ਸੀ
ਆਈ ਸੀ ਦੇ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ’ਤੇ ਕੀਮਤੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ।
ਂ ਇਮੀਗਰੇਸ਼ਨ ਕੈਨੇਡਾ: ਸਲਾਹਕਾਰ ਦੀ
• ਸਿਟੀਜ਼ਨਸ਼ਿਪ ਐਡ
ਵਰਤੋਂ ਕਰਨਾ

ਆਪਣੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੀਆਂ ਫੀਸਾਂ ਦਿਉ
ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਕੋਲੰਬੀਆ ਵਿਚ ਪੜ੍ ਹਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਤੁ ਹਾਡੇ ਕੋਲ ਟਿਊਸ਼ਨ ਫੀਸਾਂ,
ਰਹਿਣ ਦੇ ਖਰਚਿਆਂ ਅਤੇ ਘਰ ਵਾਪਸੀ ਲਈ ਕਿਰਾਏ ਜੋਗੇ ਪੈਸੇ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਣੇ
ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਤੁ ਹਾਨੂ ੰ ਕਿੰਨੇ ਪੈਸਿਆਂ ਦੀ ਲੋ ੜ ਪਵੇਗੀ, ਇਹ ਇਸ ਗੱਲ ’ਤੇ
ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁ ਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਰਹਿਣ ਅਤੇ ਪੜ੍ਹ ਨ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਦੇ ਹੋ।
ਪੋਸਟ-ਸੈਕੰਡਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਆਪਣੀ ਟਿਊਸ਼ਨ ਦੇ ਰੇਟ ਆਪ ਸੈੱਟ ਕਰਦੀਆਂ
ਹਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ
ਪੋਸਟ-ਸੈਕੰਡਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਇੰਟਰਨੈ ਸ਼ਨਲ ਸਟੂ ਡੈਂਟ ਆਫਿਸ ਰਾਹੀਂ ਜਾਣਕਾਰੀ
ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਟਿਊਸ਼ਨ ਫੀਸਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈ ਣ ਲਈ ਸਿੱਧਾ ਉਸ
ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਐਡਮਿਸ਼ਨਜ਼ ਆਫਿਸ ਜਾਂ ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ ਜਿਸ
ਵਿਚ ਤੁ ਸੀਂ ਦਾਖਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ।
• ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਕੋਲੰਬੀਆ ਵਿਚ ਵਿਦਿਅਕ ਸੰ ਸਥਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਜ਼ਿਆਦਾ
ਜਾਣੋ ।

ਸਟੂਡੈਂਟ ਪਾਰਟਨਰਜ਼ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲਈ ਅਪਲਾਈ ਕਰੋ
ਕੈਨੇਡਾ ਦਾ ਸਟੂ ਡੈਂਟ ਪਾਰਟਨਰਜ਼ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ (ਐੱਸ ਪੀ ਪੀ) ਨੇ ਸਟੱਡੀ ਪਰਮਿਟ
ਲਈ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਰੇਟ ਵਧਾਏ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ
ਲਈ ਉਡੀਕ ਸਮਾਂ ਘਟਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤੁ ਸੀਂ ਐੱਸ ਪੀ ਪੀ ਲਈ ਅਪਲਾਈ
ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ; ਤੁ ਸੀਂ ਹਿੱਸਾ ਲੈ ਣ ਵਾਲੇ ਕਿਸੇ ਕਾਲਜ ਵਿਚ ਅਪਲਾਈ ਕਰਦੇ
ਹੋ ਅਤੇ ਜੇ ਤੁ ਸੀਂ ਖਾਸ ਕਸੌਟੀ ਪੂਰੀ ਕਰਦੇ ਹੋਵੋ ਤਾਂ ਤੁ ਹਾਨੂ ੰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੇਠ
ਵਿਚਾਰਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਤੁ ਸੀਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੇਠ ਅਰਜ਼ੀ ਦਰਜ ਕਰਾਉਣ
ਵਿਚ ਦਿਲਚਸਪੀ ਰੱਖਦੇ ਹੋਵੋ ਤਾਂ ਤੁ ਹਾਨੂ ੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈ ਣ ਲਈ ਆਪਣੀ
ਪਸੰਦ ਦੇ ਹਿੱਸਾ ਲੈ ਰਹੇ ਕਾਲਜ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰਨ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹ ਦਿੱਤਾ
ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
• ਸਟੂਡੈਂਟ ਪਾਰਟਨਰਜ਼ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ

• ਵੈੱਲਕਮ ਬੀ ਸੀ: ਬੀ.ਸੀ. ਵਿਚ ਪੜ੍ਹਨਾ - ਪੋਸਟ ਸੈਕੰਡਰੀ
ਂ ਇਮੀਗਰੇਸ਼ਨ ਕੈਨੇਡਾ:
• ਸਿਟੀਜ਼ਨਸ਼ਿਪ ਐਡ
ਕੈਨੇਡਾ ਵਿਚ ਪੜ੍ਹੋ

ਂ ਇਮੀਗਰੇਸ਼ਨ ਕੈਨੇਡਾ: ਕਿਸੇ ਸਲਾਹਕਾਰ
• ਸਿਟੀਜ਼ਨਸ਼ਿਪ ਐਡ
ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨਾ
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ਘਰ ਕਹਿਣ ਲਈ ਥਾਂ
ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਕੋਲੰਬੀਆ ਨਾ ਸਿਰਫ ਦੁ ਨੀਆ ਪੱਧਰ ਦੀ ਪੜ੍ ਹਾਈ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਾ
ਹੈ, ਇਹ ਰਹਿਣ ਲਈ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਥਾਂ ਹੈ। ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਅਤੇ
ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਲਈ ਰਹਿਣ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਚੋਣਾਂ ਹਨ, ਜੋ
ਕਿ ਕਿਸੇ ਦੇ ਘਰ ਵਿਚ ਰਹਿਣ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਕੈਂਪਸ ਵਿਚ ਰਿਹਾਇਸ਼
ਅਤੇ ਕੈਂਪਸ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਤੱਕ ਵੱਖ ਵੱਖ ਹਨ।
ਕਿਸੇ ਦੇ ਘਰ ਵਿਚ ਰਹਿਣਾ
ਕਿਸੇ ਦੇ ਘਰ ਵਿਚ ਰਹਿਣਾ (ਹੋਮਸਟੇਅ), ਤੁ ਹਾਨੂ ੰ ਕਿਸੇ ਮੇਜ਼ਬਾਨ ਪਰਿਵਾਰ
ਨਾਲ ਰਹਿ ਕੇ ਬੀ.ਸੀ. ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਾਰੇ ਸਿੱਖਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ
ਹੈ। ਉਹ ਇਕ ਤਹਿ ਕੀਤੀ ਫੀਸ ’ਤੇ ਸਾਜ਼-ਸਾਮਾਨ ਵਾਲਾ ਕਮਰਾ ਅਤੇ
ਖਾਣੇ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਤੁ ਹਾਡੇ ਸਕੂ ਲ ਜਾ ਹੋਮਸਟੇਅ ਏਜੰਸੀ ਵਲੋਂ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਦੀ
ਇੰਸਪੈਕਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ-ਪੜਤਾਲ
ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਬੀ.ਸੀ. ਵਿਚ ਐਲੀਮੈਂਟਰੀ ਜਾਂ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਕੂ ਲ ਜਾ ਰਹੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸੰਭਾਲ
ਲਈ ਵੀ ਕਿਸੇ ਦੇ ਘਰ ਵਿਚ ਰਹਿਣ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ - ਖਾਸ
ਕਰਕੇ ਜੇ ਉਹ ਇੱਥੇ ਆਪਣੇ ਮਾਪਿਆਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹੋਣ।

ਪੋਸਟ-ਸੈਕੰਡਰੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਕਿਸੇ ਦੇ ਘਰ ਵਿਚ ਰਹਿਣ ਦੇ ਮੌਕਿਆਂ
ਬਾਰੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈ ਣ ਲਈ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਇੰਟਰਨੈ ਸ਼ਨਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ
ਆਫਿਸ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਜੇ ਤੁ ਹਾਡੀ ਸੰਸਥਾ ਕਿਸੇ ਦੇ ਘਰ
ਵਿਚ ਰਹਿਣ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਤਾਲਮੇਲ ਨਾ ਕਰਦੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਕਿਸੇ ਹੋਰ
ਏਜੰਸੀ ਬਾਰੇ ਦੱਸ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਅਜਿਹਾ ਕਰਦੀ ਹੋਵੇ।
• ਇੰ ਟਰਨੈਸ਼ਨ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਆਫਿਸ

ਕੈਂਪਸ ’ਤੇ ਜਾਂ ਕੈਂਪਸ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰਹਿਣਾ
ਕੈਂਪਸ ’ਤੇ ਰਹਿਣਾ ਨਵੇਂ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂ ੰ ਮਿਲਣ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਕੈਂਪਸ ਦੇ
ਸਭਿਆਚਾਰ ਬਾਰੇ ਸਿੱਖਣ ਦਾ ਤੁ ਹਾਡੇ ਲਈ ਇਕ ਵਧੀਆ ਮੌਕਾ ਹੈ। ਕੈਂਪਸ
’ਤੇ ਰਿਹਾਇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਲਾਉਣ ਲਈ, ਆਪਣੀ ਸੰਸਥਾ
ਦੇ ਇੰਟਰਨੈ ਸ਼ਨਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਆਫਿਸ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ।
• ਇੰ ਟਰਨੈਸ਼ਨ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਆਫਿਸ
ਤੁ ਸੀਂ ਕੈਂਪਸ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਵੀ ਕਮਿਉਨਟੀ ਵਿਚ ਰਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ।
• ਕੈਂਪਸ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰਹਿਣਾ

ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ, ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਉਸ ਸਕੂ ਲ ਜ਼ਿਲੇ ਜਾਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ
ਸਕੂ ਲ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ ਜਿੱਥੇ ਤੁ ਹਾਡਾ ਬੱਚਾ ਜਾਵੇਗਾ।
• ਸਕੂਲ ਜ਼ਿਲੇ

• ਇੰ ਡੀਪੈਂਡਿੰਟ (ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ) ਸਕੂਲ
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ਬੀ.ਸੀ. ਵਿਚ ਕੰ ਮ ਕਰੋ
ਆਪਣੀ ਪੜ੍ ਹਾਈ ਦੌਰਾਨ ਕੰਮ ਕਰੋ
ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਕੰਮ ਦੇ ਮਾਹੌਲ ਵਿਚ ਤਜਰਬਾ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ, ਆਪਣੀ
ਕਮਿਉਨਟੀ ਨੂ ੰ ਜਾਣਨ ਵਿਚ ਮਦਦ ਲਈ ਅਤੇ ਕੁ ਝ ਵਾਧੂ ਪੈਸੇ ਕਮਾਉਣ
ਲਈ ਤੁ ਸੀਂ ਆਪਣੀ ਪੜ੍ ਹਾਈ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਅਤੇ/ਜਾਂ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ
ਯੋਗ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਹ ਪਤਾ ਲਾਉ ਕਿ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਵਰਕ
ਪਰਮਿਟ ਕਿਵੇਂ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਨ।
• ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਕੋਲੰਬੀਆ ਵਿਚ ਕੰ ਮ ਕਰਨਾ

• ਲਰਨਲਿਵ ਬੀ ਸੀ: ਬੀ.ਸੀ. ਵਿਚ ਕੰ ਮ ਕਰਨਾ

ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਕੋਲੰਬੀਆ ਵਿਚ ਰਹਿਣਾ
ਜੇ ਤੁ ਸੀਂ ਬੀ.ਸੀ. ਨੂ ੰ ਆਪਣਾ ਘਰ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਅਸੀਂ
ਜੋ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਉਸ ਦਾ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਫਾਇਦਾ ਲੈ ਣਾ ਸਿੱਖੋ।
• ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਕੋਲੰਬੀਆ ਵਿਚ ਰਹੋ

• ਵੈੱਲਕਮ ਬੀ ਸੀ

ਆਪਣੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਬੋਲੀ ਦੇ ਹੁਨਰਾਂ ਵਿਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰੋ
ਜੇ ਤੁ ਸੀਂ ਇੱਥੇ ਪੱਕੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਰਹਿਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁ ਸੀਂ ਅਤੇ
ਤੁ ਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਮੁਫਤ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਸਿੱਖ ਸਕਦੇ ਹਨ।

• ਸਟੂਡੈਂਟ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਲਉ

ਆਪਣੀ ਪੜ੍ ਹਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੰਮ ਕਰਨਾ
ਆਪਣੀ ਪੜ੍ ਹਾਈ ਖਤਮ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁ ਸੀਂ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਕੋਲੰਬੀਆ ਵਿਚ
ਰਹਿਣ ਅਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜਿਹੜੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ
ਵਿਦਿਆਰਥੀ, ਪੋਸਟ-ਗਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੇਠ ਪੋਸਟਗਰੈਜੂਏਸ਼ਨ (ਪੜ੍ ਹਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ) ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਲਈ ਸ਼ਰਤਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਦੇ
ਹਨ, ਉਹ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਤੱਕ ਦੇ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਲਈ ਯੋਗ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ।
• ਪੋਸਟ-ਗਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ

ਫਾਇਦੇਮੰਦ ਲਿੰਕ:

• ਵੈੱਲਕਮ ਬੀ ਸੀ ਮਾਹਰ ਨੂੰ ਪੁੱ ਛੋ

• ਬੀ.ਸੀ. ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਕੁਆਲਟੀ ਅਸ਼ੋਰੈਂਸ (ਈ ਕਿਊ ਏ)

• ਵੈੱਲਕਮ ਬੀ ਸੀ: ਬੀ.ਸੀ. ਵਿਚ ਪੜ੍ਹਨਾ - ਪੋਸਟ ਸੈਕੰਡਰੀ
ਂ ਇਮੀਗਰੇਸ਼ਨ ਕੈਨੇਡਾ: ਕੈਨੇਡਾ ਵਿਚ
• ਸਿਟੀਜ਼ਨਸ਼ਿਪ ਐਡ
ਪੜ੍ਹਨਾ

• ਭਾਰਤ ਲਈ ਵੀਜ਼ਾ ਅਤੇ ਇਮੀਗਰੇਸ਼ਨ ਜਾਣਕਾਰੀ

ਗਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੱਕੇ ਵਸਨੀਕ ਬਣੋ
ਜੇ ਤੁ ਸੀਂ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਕਿਸੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਤੋਂ ਗਰੈਜੂਏਟ ਹੁੰਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਇੱਥੇ
ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁ ਸੀਂ ਬੀ ਸੀ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ਼ੀਅਲ ਨੌ ਮੀਨੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ (ਬੀ
ਸੀ ਪੀ ਐੱਨ ਪੀ) ਹੇਠ ਪੱਕੇ ਵਸਨੀਕ ਲਈ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋ
ਸਕਦੇ ਹੋ।
• ਬੀ ਸੀ ਪੀ ਐੱਨ ਪੀ ਇੰ ਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਗਰੈਜੂਏਟ ਸਟਰੀਮ
• ਬੀ ਸੀ ਪੀ ਐੱਨ ਪੀ ਇੰ ਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਪੋਸਟ-ਗਰੈਜੂਏਟਸ
ਸਟਰੀਮ

ਜੇ ਤੁ ਸੀਂ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿਚ ਕੁ ਝ ਸਮਾਂ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁ ਸੀਂ ਫੈਡਰਲ ਸਰਕਾਰ ਦੀ
ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਐਕਸਪੀਰੀਐਂਸ ਕਲਾਸ ਕੈਟੇਗਰੀ ਰਾਹੀਂ ਬੀ.ਸੀ. ਵਿਚ ਰਹਿਣ ਦੇ
ਯੋਗ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੋ।
ਂ ਕਲਾਸ
• ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਐਕਸਪੀਰੀਐਸ
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ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਕੋਲੰਬੀਆ, ਕੈਨੇਡਾ ਵਿਚ ਕੰਮ ਕਰੋ

ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਕੋਲੰਬੀਆ, ਕੈਨੇਡਾ ਵਿਚ
ਕੰ ਮ ਕਰੋ
ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਬੀ.ਸੀ. ਵਿਚ ਵਸਣਾ
ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਕੋਲੰਬੀਆ ਨੂ ੰ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਆਉਣ ਲਈ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨ ਤੋਂ
ਪਹਿਲਾਂ, ਇਹ ਪਤਾ ਲਾਉਣ ਲਈ ਸਮਾਂ ਲਾਉ ਕਿ ਇੱਥੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਕਿਹੋ
ਜਿਹਾ ਹੈ।
ਵੈੱਲਕਮ ਬੀ ਸੀ ਦੇ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ’ਤੇ 200 ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜੌਬ
ਪ੍ਰੋਫਾਇਲਜ਼ ਹਨ। ਉਹ ਜੌਬਾਂ ਅਤੇ ਕਿੱਤਿਆਂ ਬਾਰੇ ਸੰਖੇਪ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤੇ
ਵੇਰਵੇ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਜਿਵੇਂ ਤੁ ਸੀਂ ਕਿੰਨੀ ਤਨਖਾਹ ਦੀ ਉਮੀਦ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਅਤੇ
ਕੀ ਤੁ ਹਾਨੂ ੰ ਇੱਥੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਲਾਇਸੰਸ ਜਾਂ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਦੀ ਲੋ ੜ ਹੈ
ਜਾਂ ਨਹੀਂ।

ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਕੋਲੰਬੀਆ ਦੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਹਿੱਸਿਆਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਨ ਲਈ, ਜਿਸ ਵਿਚ
ਜੌਬਾਂ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਆਰਥਿਕਤਾ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ, ਇਸ
ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਦੇ ਰੀਸਰਚ ਪਲੇ ਸਜ਼ ਟੂ ਲਿਵ ਹਿੱਸੇ ’ਤੇ ਜਾਉ।
• ਰੀਸਰਚ ਪਲੇ ਸਜ਼ ਟੂ ਲਿਵ

ਇਮੀਗਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ
ਜਿਹੜੇ ਲੋ ਕ ਇੱਥੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਉਨ੍ ਹਾਂ ਲਈ
ਇਮੀਗਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਕਈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹਨ। ਸਿਟੀਜ਼ਨਸ਼ਿਪ ਐਂਡ ਇਮੀਗਰੇਸ਼ਨ
ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ’ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਇਹ ਪਤਾ ਲਾਉ ਕਿ ਤੁ ਸੀਂ ਕਿਸ ਲਈ
ਯੋਗ ਹੋ।
• ਕਮ ਟੂ ਕੈਨੇਡਾ ਟੂਲ

• ਵੈੱਲਕਮ ਬੀ ਸੀ ਜੌਬ ਪ੍ਰੋਫਾਇਲਜ਼
ਤੁ ਹਾਨੂ ੰ ਇਹ ਜਾਣਨ ਦੀ ਲੋ ੜ ਵੀ ਪਵੇਗੀ ਕਿ ਕੀ ਤੁ ਹਾਡਾ ਕਿੱਤਾ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼
ਕੋਲੰਬੀਆ ਵਿਚ ਨਿਯਮਾਂ ਹੇਠ ਹੈ, ਅਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਯੋਗਤਾਵਾਂ ਦਾ ਰਿਵੀਊ
ਕਿਵੇਂ ਕਰਵਾਉਣਾ ਹੈ।
• ਵੈੱਲਕਮ ਬੀ ਸੀ - ਬਦੇਸ਼ੀ ਯੋਗਤਾਵਾਂ ਦੀ ਮਾਨਤਾ

• ਬੀ.ਸੀ. ਵਿਚ ਨਿਯਮ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਅਥਾਰਟੀਆਂ
(ਪੀ ਡੀ ਐੱਫ)

ਂ ਇਮੀਗਰੇਸ਼ਨ ਕੈਨੇਡਾ
• ਸਿਟੀਜ਼ਨਸ਼ਿਪ ਐਡ

16

ਇੱਥੇ ਪੱਕੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਆਉ

ਇਮੀਗਰੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਬਾਰੇ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋ ਕਾਂ ਲਈ ਹੈ
ਜਿਹੜੇ ਕੰ ਮ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱ ਥੇ ਪੱ ਕੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਮੂਵ ਹੋਣਾ ਚਾਹੁੰ ਦੇ ਹਨ:

ਬੀ ਸੀ ਪ੍ਰੌਵਿੰਸ਼ੀਅਲ ਨੌ ਮੀਨੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ (ਬੀ ਸੀ ਪੀ ਐੱਨ ਪੀ)
ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਕੋਲੰਬੀਆ ਪ੍ਰੌਵਿੰਸ਼ੀਅਲ ਨੌ ਮੀਨੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ, ਤੁ ਹਾਡੀ ਪੱਕੇ ਵਸਨੀਕ
ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਪ੍ਰੋਸੈੱਸ ਕਰਨ ਦਾ ਤੇਜ਼ ਤਰੀਕਾ ਹੈ। ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ, ਬਿਜ਼ਨਸ,
ਸਿਹਤ, ਵਿੱਤ, ਟਰੇਡਜ਼, ਟੂ ਰਿਜ਼ਮ, ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਅਤੇ ਸੇਲਜ਼, ਟੈਕਨੌ ਲੌਜੀ
ਅਤੇ ਸਾਇੰਸ ਦੇ ਕਿੱਤਿਆਂ ਨੂ ੰ ਕਵਰ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਕੀ ਤੁ ਸੀਂ ਬੀ.ਸੀ. ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਕਾਲਜ ਜਾਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿਚ ਦਾਖਲਾ
ਲਵੋਗੇ? ਗਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁ ਸੀਂ ਬੀ ਸੀ ਪ੍ਰੌਵਿੰਸ਼ੀਅਲ ਨੌ ਮੀਨੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ
ਹੇਠ ਪੱਕੇ ਵਸਨੀਕ ਲਈ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨ ਦੇ ਚਾਹਵਾਨ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੋ:
• ਇੰ ਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਗਰੈਜੂਏਟ ਸਟਰੀਮ
• ਇੰ ਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਪੋਸਟ-ਗਰੈਜੂਏਟਸ

ਜੇ ਬੀ ਸੀ ਪ੍ਰੌਵਿੰਸ਼ੀਅਲ ਨੌ ਮੀਨੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤੁ ਹਾਡੇ ਅਤੇ ਤੁ ਹਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ
ਲਈ ਠੀਕ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਕੈਨੇਡਾ ਆਉਣ ਦੇ ਹੋਰ ਤਰੀਕੇ ਵੀ ਹਨ। ਜ਼ਿਆਦਾ
ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਵੈੱਲਕਮ ਬੀ ਸੀ ’ਤੇ ਜਾਉ।
• ਵੈੱਲਕਮ ਬੀ ਸੀ

ਜੇ ਤੁ ਸੀਂ ਬੀ ਸੀ ਪੀ ਐੱਨ ਪੀ ਵਿਚ ਦਿਲਚਸਪੀ ਰੱਖਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁ ਸੀਂ ਦੋ ਵਰਗਾਂ
ਵਿੱਚੋਂ ਇਕ ਹੇਠ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੋ।
1. ਸਕਿਲਜ਼ ਇਮੀਗਰੇਸ਼ਨ
ਇਹ ਉਨ੍ ਹਾਂ ਲੋ ਕਾਂ ਲਈ ਹੈ ਜਿਨ੍ ਹਾਂ ਕੋਲ ਅਜਿਹੇ ਹੁਨਰ, ਤਜਰਬਾ ਅਤੇ
ਯੋਗਤਾਵਾਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ ਹਾਂ ਦੀ ਬੀ.ਸੀ. ਦੇ ਕੰਮ-ਮਾਲਕਾਂ ਨੂ ੰ ਲੋ ੜ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਨ੍ ਹਾਂ ਨੂ ੰ
ਬੀ.ਸੀ. ਵਿਚ ਪੱਕੇ ਕੰਮ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
• ਸਕਿਲਜ਼ ਇਮੀਗਰੇਸ਼ਨ
2. ਬਿਜ਼ਨਸ ਇਮੀਗਰੇਸ਼ਨ
ਇਹ ਉਨ੍ ਹਾਂ ਉੱਦਮੀਆਂ ਲਈ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਬੀ.ਸੀ. ਵਿਚ ਪੈਸੇ ਲਾਉਣ ਅਤੇ
ਰਹਿਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਨ।
• ਬਿਜ਼ਨਸ ਇਮੀਗਰਾਂਟਸ

ਨਵੇਂ ਆਇਆਂ ਲਈ ਗਾਈਡ
ਬੀ.ਸੀ. ਦੀ ਨਵੇਂ ਆਇਆਂ ਲਈ ਗਾਈਡ ਵਿਚ ਤੁਹਾਡੇ ਅਤੇ
ਤੁਹਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਲਈ ਵਸੇਬੇ ਦੀ ਫਾਇਦੇਮੰਦ ਜਾਣਕਾਰੀ
ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਕੋਲੰਬੀਆ ਵਿਚ ਕੰ ਮ ਕਰਨ ਬਾਰੇ
ਜਾਣਕਾਰੀ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।
• ਗਾਈਡ ਅੰ ਗਰੇਜ਼ੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਜ਼ਬਾਨਾਂ ਵਿਚ ਪੜ੍ਹੋ।
ਵੈੱਲਕਮ ਬੀ ਸੀ ਦੇ ਯੂ ਟਿਊਬ ਚੈਨਲ ’ਤੇ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਕੋਲੰਬੀਆ
ਵਿਚ ਰਹਿਣ ਅਤੇ ਕੰ ਮ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖੋ।
• ਵੈੱਲਕਮ ਬੀ ਸੀ ਯੂ ਟਿਊਬ ਚੈਨਲ
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ਇੱਥੇ ਆਰਜ਼ੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਆਉ

ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਕੋਲੰਬੀਆ ਵਿਚ ਜੌਬ ਲੱਭੋ

ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਕੋਲੰਬੀਆ ਦੀ ਸੈਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰ ਦੇ ਹੋ, ਆਪਣੀ
ਅੰ ਗਰੇਜ਼ੀ ਦੇ ਹੁਨਰ ਸੁਧਾਰਨਾ ਚਾਹੁੰ ਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਇੱ ਥੇ ਕੰ ਮ ਦਾ ਕੀਮਤੀ
ਤਜਰਬਾ ਹਾਸਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰ ਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸੈਰ ਕਰਨ ਜਾਂ ਪੜ੍ਹਾਈ
ਕਰਨ ਆਉਣ ਵੇਲੇ ਇੱ ਥੇ ਆਰਜ਼ੀ ਕੰ ਮ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।

ਤੁ ਸੀਂ ਕੈਨੇਡਾ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੀ ਜੌਬ ਦੀ ਭਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।
ਇਹ ਕੁ ਝ ਵਸੀਲੇ ਤੁ ਹਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰਨਗੇ।

ਆਰਜ਼ੀ ਵਰਕਰਾਂ ਅਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਬਾਰੇ
ਜਾਣਕਾਰੀ ਇਹ ਹੈ।

ਟੈਂਪਰੇਰੀ ਫੌਰਨ ਵਰਕਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ
ਹਰ ਸਾਲ, ਬੀ.ਸੀ. ਦੇ ਕੰਮ-ਮਾਲਕ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਆਰਜ਼ੀ ਬਦੇਸ਼ੀ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂ ੰ
ਕੰਮ ’ਤੇ ਰੱਖਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋਣ ਲਈ ਤੁ ਹਾਨੂ ੰ ਬੀ.ਸੀ. ਵਿਚ ਬਦੇਸ਼ੀ
ਵਰਕਰਾਂ ਨੂ ੰ ਕੰਮ ’ਤੇ ਰੱਖਣ ਲਈ ਮਾਨਤਾ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਕਿਸੇ ਕੰਮ-ਮਾਲਕ ਤੋਂ
ਜੌਬ ਔਫਰ ਦੀ ਲੋ ੜ ਪਵੇਗੀ। ਫਿਰ ਤੁ ਸੀਂ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਲਈ ਅਪਲਾਈ
ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।
• ਵੈੱਲਕਮ ਬੀ ਸੀ: ਟੈਂਪਰੇਰੀ ਫੌਰਨ ਵਰਕਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ

• ਆਰਜ਼ੀ ਬਦੇਸ਼ੀ ਵਰਕਰ ਵਜੋਂ ਆਪਣੇ ਹੱ ਕਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣੋ

ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ
ਜੇ ਤੁ ਸੀਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁ ਸੀਂ ਬੀ.ਸੀ. ਵਿਚ ਪੜ੍ ਹਾਈ ਕਰਨ ਵੇਲੇ ਕੈਂਪਸ
’ਤੇ ਜਾਂ ਕੈਂਪਸ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ
ਦਾ ਅਮਲੀ ਤਜਰਬਾ ਅਤੇ ਜੌਬ ਟਰੇਨਿੰਗ ਤੁ ਸੀਂ ਲਵੋਗੇ ਉਹ ਤੁ ਹਾਡੀ ਪੜ੍ ਹਾਈ
ਨੂ ੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਵਿਚ ਮਦਦ ਕਰੇਗੀ। ਇਹ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਬੋਲੀ ਦੇ ਆਪਣੇ ਹੁਨਰਾਂ
ਦੀ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰਨ ਦਾ ਵੀ ਇਕ ਚੰਗਾ ਮੌਕਾ ਹੋਵੇਗਾ।

•
•
•
•

ਵਰਕ ਬੀ ਸੀ
ਪਲੈ ਨਿੰਗ ਟੂ ਵਰਕ ਇਨ ਬੀ.ਸੀ.
ਪਲੈ ਨਿੰਗ ਟੂ ਵਰਕ ਇਨ ਕੈਨੇਡਾ
ਵੈੱਲਕਮ ਬੀ ਸੀ: ਵਰਕ ਇਨ ਬੀ.ਸੀ.

ਫਾਇਦੇਮੰਦ ਲਿੰਕ:
• ਵੈੱਲਕਮ ਬੀ ਸੀ

• ਵੈੱਲਕਮ ਬੀ ਸੀ ਮਾਹਰ ਨੂੰ ਪੁੱ ਛੋ

• ਭਾਰਤ ਲਈ ਵੀਜ਼ਾ ਅਤੇ ਇਮੀਗਰੇਸ਼ਨ ਜਾਣਕਾਰੀ

ਬੀ.ਸੀ. ਨਵੇਂ ਆਇਆਂ ਲਈ ਗਾਈਡ ਵਿਚ ਤੁ ਹਾਡੇ ਅਤੇ ਤੁ ਹਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ
ਲਈ ਵਸੇਬੇ ਦੀ ਫਾਇਦੇਮੰਦ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਕੋਲੰਬੀਆ
ਵਿਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।
• ਗਾਈਡ ਪੰ ਜਾਬੀ ਵਿਚ ਪੜ੍ਹੋ
ਵੈੱਲਕਮ ਬੀ ਸੀ ਨਿਊਕਮਰਜ਼ ਗਾਈਡ ਯੂ ਟਿਊਬ ਚੈਨਲ ’ਤੇ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼
ਕੋਲੰਬੀਆ ਵਿਚ ਰਹਿਣ ਅਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖੋ।

• ਵੈੱਲਕਮ ਬੀ ਸੀ: ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ
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ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਕੋਲੰਬੀਆ, ਕੈਨੇਡਾ ਵਿਚ ਆਰਜ਼ੀ
ਬਦੇਸ਼ੀ ਵਰਕਰ
ਟੈਂਪਰੇਰੀ ਫੌਰਨ ਵਰਕਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ
ਹਰ ਸਾਲ, ਬੀ.ਸੀ. ਦੇ ਕੰਮ-ਮਾਲਕ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਆਰਜ਼ੀ ਬਦੇਸ਼ੀ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂ ੰ
ਕੰਮ ’ਤੇ ਰੱਖਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋਣ ਲਈ ਤੁ ਹਾਨੂ ੰ ਬੀ.ਸੀ. ਵਿਚ ਬਦੇਸ਼ੀ
ਵਰਕਰਾਂ ਨੂ ੰ ਕੰਮ ’ਤੇ ਰੱਖਣ ਲਈ ਮਾਨਤਾ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਕਿਸੇ ਕੰਮ-ਮਾਲਕ ਤੋਂ
ਜੌਬ ਔਫਰ ਦੀ ਲੋ ੜ ਪਵੇਗੀ। ਫਿਰ ਤੁ ਸੀਂ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਲਈ ਅਪਲਾਈ
ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।
• ਵੈੱਲਕਮ ਬੀ ਸੀ: ਟੈਂਪਰੇਰੀ ਫੌਰਨ ਵਰਕਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ
ਤੁ ਹਾਡੇ ਕੰਮ ਦੇ ਸਥਾਨ ਅਤੇ ਤੁ ਸੀਂ ਕਿਸ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਦੇ ਸਮੇਤ
ਤੁ ਹਾਡੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਉੱਪਰ ਕੁ ਝ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲਾਗੂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ
ਹਨ। ਪਰ, ਵਰਕਰ ਅਤੇ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਕੋਲੰਬੀਆ ਦੇ ਆਰਜ਼ੀ ਵਸਨੀਕ ਵਜੋਂ,
ਤੁ ਹਾਡੇ ਹੱਕ ਉਨ੍ ਹਾਂ ਕਾਨੂ ੰਨਾਂ ਅਤੇ ਨਿਯਮਾਂ ਹੇਠ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੇ
ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਕੋਲੰਬੀਅਨਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਤੁ ਸੀਂ ਓਹੋ ਜਿਹੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ
ਹੀ ਹੱਕਦਾਰ ਹੋ - ਅਤੇ ਇਨ੍ ਹਾਂ ਸੁਰੱਖਿਆਵਾਂ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਓਹੀ
ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਜਿਨ੍ ਹਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਕੋਲੰਬੀਅਨ ਹੱਕਦਾਰ ਹਨ।
• ਵੈੱਲਕਮ ਬੀ ਸੀ: ਆਪਣੇ ਮਨੁੱਖੀ ਹੱ ਕ ਜਾਣੋ (ਪੀ ਡੀ ਐੱਫ)
ਜੇ ਤੁ ਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਰਾਹੀਂ ਕਿਸੇ ਯੂਨੀਅਨ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁ ਹਾਨੂ ੰ
ਇਹ ਪਤਾ ਲਾਉਣ ਲਈ ਆਪਣੀ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਨੁ ਮਾਇੰਦੇ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ
ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁ ਹਾਡੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁ ਹਾਡੇ ਹੱਕ ਅਤੇ
ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਕੀ ਹਨ।
ਅੱਗੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਵੀ ਤੁ ਹਾਡੇ ਬੀ.ਸੀ. ਵਿਚ ਰਹਿਣ ਅਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ
ਦੌਰਾਨ ਤੁ ਹਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਬਾਰੇ ਜੇ ਤੁ ਹਾਡੇ
ਮਨ ਵਿਚ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਹੋਵੇ, ਜਾਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਹੋਵੇ ਕਿ
ਤੁ ਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਲੂ ਕ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤਾਂ ਉਨ੍ ਹਾਂ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ।
ਇਹ ਏਜੰਸੀਆਂ ਤੁ ਹਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ ਹਨ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਉਹ ਸਾਰੇ
ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਕੋਲੰਬੀਅਨਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਇਹ ਮਦਦ
ਕਈ ਬੋਲੀਆਂ ਵਿਚ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ।
ਵੈੱਲਕਮ ਬੀ ਸੀ ’ਤੇ ਵੀ ਆਰਜ਼ੀ ਬਦੇਸ਼ੀ ਵਰਕਰਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਲਈ
ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ।
• ਵੈੱਲਕਮ ਬੀ ਸੀ

ਇਮਪਲੌ ਏਮੈਂਟ ਸਟੈਂਡਰਡਜ਼ ਬਰਾਂਚ
ਬੀ.ਸੀ. ਵਿਚ ਵਰਕਰ ਵਜੋਂ ਤੁ ਹਾਡੇ ਹੱਕ ਇਮਪਲੌ ਏਮੈਂਟ ਸਟੈਂਡਰਡਜ਼ ਬਰਾਂਚ
ਵਲੋਂ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹਨ। ਇਮਪਲੌ ਏਮੈਂਟ ਸਟੈਂਡਰਡਜ਼ ਬਰਾਂਚ (ਈ ਐੱਸ ਬੀ)
ਵਰਕਰਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਨ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ।
ਵਰਕਰ ਵਜੋਂ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਬਾਰੇ ਜੇ ਤੁ ਹਾਡੇ ਮਨ ਵਿਚ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਹੋਣ ਜਾਂ
ਜੇ ਤੁ ਹਾਨੂ ੰ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ ਹਾਂ ਵਿਚ
ਅੱਗੇ ਲਿਖੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ ਤਾਂ ਤੁ ਹਾਨੂ ੰ ਈ ਐੱਸ ਬੀ ਨਾਲ
ਸੰਪਰਕ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ:
•
•
•
•
•
•

ਕੰਮ ਦੇ ਘੰਟੇ ਅਤੇ ਓਵਰਟਾਈਮ,
ਛੁ ੱਟੀਆਂ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਛੁ ੱਟੀਆਂ,
ਹੱਕਦਾਰੀਆਂ,
ਤਨਖਾਹਾਂ,
ਤਨਖਾਹ ਵਿੱਚੋਂ ਕਟੌਤੀਆਂ,
ਕੰਮ ਤੋਂ ਹਟਾਉਣਾ।

ਈ ਐੱਸ ਬੀ ਫੋਨ ’ਤੇ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕਈ ਬੋਲੀਆਂ ਵਿਚ ਮਦਦ
ਕਰਦੀ ਹੈ। ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਦੀ ਕੁ ਝ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਾ ਵੱਖ ਵੱਖ ਬੋਲੀਆਂ ਵਿਚ ਵੀ
ਅਨੁ ਵਾਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
• ਇਮਪਲੌ ਏਮੈਂਟ ਸਟੈਂਡਰਡਜ਼ ਬਰਾਂਚ

ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ?
• ਤੁਹਾਡਾ ਕੰ ਮ-ਮਾਲਕ ਤੁਹਾਡੀ ਸਹਿਮਤੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ
ਤੁਹਾਡੇ ਕੌ ਨਟਰੈਕਟ ਦੀਆਂ ਹਾਲਤਾ ਨਹੀਂ ਬਦਲ ਸਕਦਾ।
• ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਕੰ ਮ ਦਾ ਪਰਮਿਟ ਰੱ ਦ ਨਹੀਂ ਕਰ ਦਿੱ ਤਾ
ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵੀਜ਼ੇ ਦੀ ਪੂਰੀ ਮਿਆਦ ਤੱ ਕ ਕੈਨੇਡਾ
ਵਿਚ ਰਹਿਣ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋ, ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਮੁਢਲੇ
ਕੰ ਮ-ਮਾਲਕ ਲਈ ਕੰ ਮ ਨਹੀਂ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ।
• ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਘੱ ਟ ਹੁਨਰਾਂ ਵਾਲੇ ਕਿੱ ਤੇ ਵਿਚ ਆਰਜ਼ੀ
ਬਦੇਸ਼ੀ ਵਰਕਰ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੰ ਮ-ਮਾਲਕ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ
ਘਰ ਵਾਪਸ ਜਾਣ ਦਾ ਹਵਾਈ ਜ਼ਹਾਜ਼ ਦਾ ਕਿਰਾਇਆ ਦੇਣਾ
ਪਵੇਗਾ, ਭਾਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਕੌ ਨਟਰੈਕਟ ਨਾ ਵੀ ਪੂਰਾ
ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ।
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ਵਰਕਸੇਫ ਬੀ ਸੀ
ਵਰਕਸੇਫ ਬੀ ਸੀ (ਵਰਕਰਜ਼ ਕੰਪਨਸੇਸ਼ਨ ਬੋਰਡ ਔਫ ਬੀ.ਸੀ.) ਕੰਮ ’ਤੇ
ਸੱਟਾਂ ਤੋਂ ਰੋਕਥਾਮ ਕਰਨ ਲਈ ਕੰਪਨੀਆਂ ਅਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨਾਲ ਰਲ ਕੇ ਕੰਮ
ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਕੰਮ ’ਤੇ ਸੱਟ ਲਵਾਉਣ ਵਾਲੇ ਵਰਕਰਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਵੀ
ਕਰਦਾ ਹੈ। ਵਰਕਸੇਫ ਬੀ ਸੀ ਦੇ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ’ਤੇ ਵਰਕਰਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਅਤੇ
ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਬਾਰੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ।
• ਵਰਕਸੇਫ ਬੀ ਸੀ

ਫਾਇਦੇਮੰਦ ਲਿੰਕ:
• ਵੈੱਲਕਮ ਬੀ ਸੀ

• ਵੈੱਲਕਮ ਬੀ ਸੀ ਮਾਹਰ ਨੂੰ ਪੁੱ ਛੋ

• ਭਾਰਤ ਲਈ ਵੀਜ਼ਾ ਅਤੇ ਇਮੀਗਰੇਸ਼ਨ ਜਾਣਕਾਰੀ
ਬੀ.ਸੀ. ਨਵੇਂ ਆਇਆਂ ਲਈ ਗਾਈਡ ਵਿਚ ਤੁ ਹਾਡੇ ਅਤੇ ਤੁ ਹਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ
ਲਈ ਵਸੇਬੇ ਦੀ ਫਾਇਦੇਮੰਦ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਕੋਲੰਬੀਆ
ਵਿਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵੀ ਹੈ।
• ਗਾਈਡ ਪੰ ਜਾਬੀ ਵਿਚ ਪੜ੍ਹੋ

ਬੀ.ਸੀ. ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਕੋਲੀਸ਼ਨ ਅਤੇ ਬੀ.ਸੀ. ਹਿਊਮਨ
ਰਾਈਟਸ ਟ੍ਰਿ ਬਿਊਨਲ

ਵੈੱਲਕਮ ਬੀ ਸੀ ਨਿਊਕਮਰਜ਼ ਗਾਈਡ ਯੂ ਟਿਊਬ ਚੈਨਲ ’ਤੇ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼
ਕੋਲੰਬੀਆ ਵਿਚ ਰਹਿਣ ਅਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖੋ।

ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਕਾਨੂ ੰਨ ਤੁ ਹਾਡੇ ਮਨੁ ੱਖੀ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼
ਕੋਲੰਬੀਆ ਵਿਚ, ਇਸ ਕਾਨੂ ੰਨ ਨੂ ੰ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਕੋਲੰਬੀਆ (ਬੀ.ਸੀ.) ਹਿਊਮਨ
ਰਾਈਟਸ ਕੋਡ ਆਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਹੋਰਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ
ਵਿਤਕਰੇ, ਰੁਜ਼ਗਾਰ, ਰਿਹਾਇਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨੂ ੰ ਕਵਰ
ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਜੇ ਤੁ ਹਾਨੂ ੰ ਵਿਤਕਰੇ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁ ਸੀਂ ਸਲਾਹ ਲੈ ਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋਵੋ
ਤਾਂ ਬੀ.ਸੀ. ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਕੋਲੀਸ਼ਨ ਨੂ ੰ ਫੋਨ ਕਰੋ। ਜੇ ਤੁ ਸੀਂ ਦਫਤਰੀ
ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋਵੋ ਤਾਂ ਬੀ.ਸੀ. ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਟ੍ਰਿ ਬਿਊਨਲ
ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ।
• ਬੀ.ਸੀ. ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਕੋਲੀਸ਼ਨ

• ਬੀ.ਸੀ. ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ
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ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਕੋਲੰਬੀਆ, ਕੈਨੇਡਾ ਵਿਚ ਬਿਜ਼ਨਸ ਕਰੋ

ਬੀ.ਸੀ. ਵਿਚ ਬਿਜ਼ਨਸ ਕਰੋ
ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਕੋਲੰਬੀਆ, ਕੈਨੇਡਾ ਵਿਚ ਬਿਜ਼ਨਸ ਕਰੋ
ਬੀ.ਸੀ. ਦੁ ਨੀਆ ਵਿਚ ਬਿਜ਼ਨਸ ਕਰਨ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਮੁਕਾਬਲਾਕਾਰੀ ਥਾਂਵਾਂ
ਵਿੱਚੋਂ ਇਕ ਹੈ। ਯੂਨਾਈਟਡ ਸਟੇਟਸ ਦੇ ਬਿਲਕੁ ਲ ਉੱਤਰ ਵਿਚ ਅਤੇ ਪੈਸੇਫਿਕ
ਤੱਟ ’ਤੇ ਸਥਿਤ, ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਕੋਲੰਬੀਆ ਏਸ਼ੀਅਨ ਅਤੇ ਉੱਤਰੀ ਅਮਰੀਕਨ
ਮੰਡੀਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਇਕ ਮੁੱਖ ਰਸਤਾ ਹੈ।
ਬੀ.ਸੀ. ਦੇ ਵਿਭਿੰਨ ਇੰਡਸਟਰੀ ਸੈਕਟਰ ਬਿਜ਼ਨਸ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਫਾਇਦੇ
ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਉਦਾਹਰਣ ਲਈ:
• ਬੀ.ਸੀ. ਦੇ ਟੈਕਸ ਉੱਤਰੀ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਵਾਲਿਆਂ
ਵਿੱਚੋਂ ਹਨ। ਤਰਜੀਹੀ ਆਰਥਿਕ ਖੇਤਰਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਕਲੀਨ ਐਨਰਜੀ
ਵਿਚ ਬਿਜ਼ਨਸ ਲਈ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹੋਰ ਵਾਧੂ ਟੈਕਸ
ਕਰੈਡਿਟਾਂ ਲਈ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।
• ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਕੋਲੰਬੀਆ ਵਿਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਬਿਜ਼ਨਸਾਂ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਹੀ ਪੜ੍ ਹੇ
ਲਿਖੇ, ਹੁਨਰਮੰਦ, ਉਸਾਰੂ ਅਤੇ ਬਹੁਸਭਿਆਚਾਰਕ ਵਰਕਰਾਂ ਤੱਕ
ਪਹੁੰਚ ਹੈ। ਬੀ.ਸੀ. ਦੇ ਅੱਧੇ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਰਕਰ, ਗਿਆਨ
ਆਧਾਰਿਤ ਜਾਂ ਟਰੇਡ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਇੰਡਸਟਰੀਆਂ ਵਿਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ
ਹਨ। ਪੰਜ ਵਰਕਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਤਿੰਨ 44 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੇ ਹਨ।
ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਕੋਲੰਬੀਆ ਦੇ ਦਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸੱਤ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੋਲ
ਹਾਈ ਸਕੂ ਲ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੜ੍ ਹਾਈ ਜਾਂ ਟਰੇਨਿੰਗ ਹੈ।

ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਕੋਲੰਬੀਆ ਵਿਚ ਪੂੰਜੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰੋ
ਅਸੀਂ ਦੁ ਨੀਆ ਵਿਚ ਬਿਜ਼ਨਸ ਕਰਨ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਮੁਕਾਬਲਾਕਾਰੀ ਥਾਂਵਾਂ ਵਿੱਚੋਂ
ਇਕ ਹਾਂ:
• ਮੂਡੀਜ਼ ਅਤੇ ਸਟੈਂਡਰਡਜ਼ ਐਂਡ ਪੂਅਰਜ਼ ਨੇ ਹੁਣੇ ਹੁਣੇ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼
ਕੋਲੰਬੀਆ ਦੀ ਟ੍ਰਿ ਪਲ-ਏ ਕਰੈਡਿਟ ਰੇਟਿੰਗ ਨੂ ੰ ਦ੍ਰਿ ੜਾਇਆ ਹੈ - ਜੋ ਕਿ
ਓਨੀ ਹੈ ਜਿੰਨੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।
• ਬੀ.ਸੀ. ਏਸ਼ੀਆ-ਪੈਸੇਫਿਕ ਨੂ ੰ ਆਉਣ ਜਾਣ ਲਈ ਉੱਤਰੀ ਅਮਰੀਕਾ
ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਤੇਜ਼ ਆਵਾਜਾਈ ਵਾਲਾ ਰਸਤਾ ਹੈ।
› ਵੈਨਕੂ ਵਰ ਏਅਰਪੋਰਟ ਏਸ਼ੀਆ ਨੂ ੰ ਉੱਤਰੀ ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ
ਬਿਜ਼ੀ ਏਅਰਪੋਰਟ ਹੈ।
› ਪੋਰਟ ਆਫ ਵੈਨਕੂ ਵਰ, ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਬੰਦਰਗਾਹ ਹੈ,
ਜੋ ਕਿ ਉੱਤਰੀ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀਆਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀਆਂ ਮਾਰਕੀਟਾਂ ਨੂ ੰ
ਢੋਆ-ਢੁ ਆਈ ਦੇ ਛੋਟੇ ਸਮਿਆਂ ਵਾਲੇ ਕਾਰਗਰ ਕੋਨੈਕਸ਼ਨ ਪ੍ਰਦਾਨ
ਕਰਦੀ ਹੈ।
› ਪ੍ਰਿੰਸ ਰੂਪਰਟ ਪੋਰਟ ਅਥਾਰਟੀ ਏਸ਼ੀਆ ਅਤੇ ਉੱਤਰੀ ਅਮਰੀਕਾ
ਦੀਆਂ ਮੰਡੀਆ ਵਿਚਕਾਰ ਤੇਜ਼ ਸਮੁੰਦਰੀ ਰੂਟ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ।
› ਟ੍ਰਾਂਸਪੋਰਟ ਦੇ ਲਿੰਕ ਵਧਾਏ ਅਤੇ ਵਿਕਸਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣਾ ਜਾਰੀ
ਰਹੇਗਾ।
• ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਕੋਲੰਬੀਆ ਦੇ ਵਰਕਰ ਬਹੁਤ ਪੜ੍ ਹੇ ਲਿਖੇ ਅਤੇ ਟਰੇਂਡ ਹਨ।
• ਬਿਜ਼ਨਸ ਦੇ ਆਕਰਸ਼ਕ ਕਾਰਨਾਂ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਲਵੋ।
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• ਬੀ.ਸੀ. ਦੀ ਇਕੌਨਮੀ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੇ ਸਾਰੇ
ਸੈਕਟਰਾਂ ਵਿਚ ਬਿਜ਼ਨਸ ਦੇ ਮੌਕੇ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
• ਬੀ.ਸੀ. ਦੇ ਬਿਜ਼ਨਸਾਂ ਲਈ ਖੋਜ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਕਾਫੀ ਸਾਰੇ ਟੈਕਸ
ਕਰੈਡਿਟ ਉਪਲਬਧ ਹਨ।
• ਅਸੀਂ ਬਿਜ਼ਨਸ ਦੇ ਘੱਟ ਖਰਚਿਆਂ ਅਤੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਉੱਚੇ ਪੱਧਰ ਦਾ
ਇਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ਸੁਮੇਲ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ।
• ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਕੋਲੰਬੀਆ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਵਪਾਰਕ ਸਬੰਧ ਹਨ।
ਅਸਲ ਵਿਚ, ਤੁ ਹਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਕੋਲੰਬੀਆ ਦੇ
ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਟਰੇਡ ਅਤੇ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਨੁ ਮਾਇੰਦਿਆਂ ਦੇ ਤਿੰਨ
ਦਫਤਰ ਹਨ।
› ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਟਰੇਡ ਅਤੇ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਨੁਮਾਇੰ ਦੇ
ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਕੋਲੰਬੀਆ ਵਿਚ ਬਿਜ਼ਨਸ ਕਰਨ ਦੇ ਫਾਇਦਿਆਂ ਬਾਰੇ ਜ਼ਿਆਦਾ
ਜਾਣੋ ।
ਂ ਇਨਵੈਸਟ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਕੋਲੰਬੀਆ
• ਟਰੇਡ ਐਡ

ਉੱਦਮੀਆਂ ਅਤੇ ਇਨਵੈਸਟਰਾਂ ਲਈ ਉਪਲਬਧ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ
ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਕੋਲੰਬੀਆ ਇਨਵੈਸਟਰਾਂ ਦਾ ਸੁਆਗਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਬੀ ਸੀ
ਪ੍ਰੌਵਿੰਸ਼ੀਅਲ ਨੌ ਮੀਨੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ (ਬੀ ਸੀ ਪੀ ਐੱਨ ਪੀ) ਤਜਰਬੇ ਅਤੇ ਫੰਡਾਂ
ਵਾਲੇ ਉੱਦਮੀਆਂ ਦੀ ਬਿਜ਼ਨਸ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਜਾਂ ਖਰੀਦਣ ਲਈ ਬੀ.ਸੀ. ਦਾ
ਇਮੀਗਰਾਂਟ ਬਣਨ ਵਿਚ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਕੋਲੰਬੀਆ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਗਲੋ ਬਲ ਨੈ ੱਟਵਰਕ ਟਰੇਡ ਐਂਡ
ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਨੁ ਮਾਇੰਦੇ ਵੀ ਹਨ ਜੋ ਕਿ ਤੁ ਹਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਂ ਰੈਪਰੇਜ਼ਿਨਟੇਟਿਵ ਦਫਤਰ ਹਨ:
• ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਤਿੰ ਨ ਟਰੇਡ ਐਡ
› ਬੰ ਗਲੌ ਰ
› ਮੁੰ ਬਈ
› ਚੰ ਡੀਗੜ੍ਹ
ਇਨਵੈਸਟਰਾਂ, ਉੱਦਮੀਆਂ ਅਤੇ ਸਵੈ-ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਵਾਲੇ ਲੋ ਕਾਂ ਲਈ ਫੈਡਰਲ
ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਸਿਟੀਜ਼ਨਸ਼ਿਪ ਐਂਡ ਇਮੀਗਰੇਸ਼ਨ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ
ਵੈੱਬਸਾਈਟ ’ਤੇ ਜਾਉ।
ਂ ਇਮੀਗਰੇਸ਼ਨ ਕੈਨੇਡਾ: ਇਨਵੈਸਟਰਜ਼,
• ਸਿਟੀਜ਼ਨਸ਼ਿਪ ਐਡ
ਉੱਦਮੀ ਅਤੇ ਸਵੈ-ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀ

ਫਾਇਦੇਮੰਦ ਲਿੰਕ:

• ਬੀ ਸੀ ਪ੍ਰੌਵਿੰ ਸ਼ੀਅਲ ਨੌਮੀਨੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ (ਬੀ ਸੀ ਪੀ ਐੱਨ ਪੀ)

• ਵੈੱਲਕਮ ਬੀ ਸੀ ਮਾਹਰ ਤੋਂ ਪੁੱ ਛੋ

ਂ ਇਨਵੈਸਟ ਬੀ.ਸੀ. ਨੁਮਾਇੰ ਦੇ
• ਟਰੇਡ ਐਡ

• ਭਾਰਤ ਲਈ ਵੀਜ਼ਾ ਅਤੇ ਇਮੀਗਰੇਸ਼ਨ ਜਾਣਕਾਰੀ
ਵੈੱਲਕਮ ਬੀ ਸੀ ਨਿਊਕਮਰਜ਼ ਗਾਈਡ ਯੂ ਟਿਊਬ ਚੈਨਲ ’ਤੇ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼
ਕੋਲੰਬੀਆ ਵਿਚ ਰਹਿਣ ਅਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖੋ।

• ਬਿਜ਼ਨਸ ਇਮੀਗਰੇਸ਼ਨ ਸਟਰੀਮ, ਬੀ ਸੀ ਪ੍ਰੌਵਿੰ ਸ਼ੀਅਲ ਨੌਮੀਨੀ
ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ
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ਬੀ.ਸੀ., ਕੈਨੇਡਾ ਵਿਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀਆਂ ਥਾਂਵਾਂ ਦੀ ਭਾਲ ਕਰੋ

ਬੀ.ਸੀ., ਕੈਨੇਡਾ ਵਿਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀਆਂ
ਥਾਂਵਾਂ ਦੀ ਭਾਲ ਕਰੋ
ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਕੋਲੰਬੀਆ ਇਕ ਵੱਡਾ ਸੂਬਾ ਹੈ, ਫਰਾਂਸ ਅਤੇ ਬੈਲਜ਼ੀਅਮ ਨੂ ੰ ਰਲਾ
ਕੇ ਵੀ ਵੱਡਾ। ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ, ਸ਼ਹਿਰ/ਪਿੰਡ (ਕਮਿਉਨਟੀਆਂ) ਇਕ ਦੂ ਜੇ ਨਾਲੋਂ
ਬਹੁਤ ਵੱਖਰੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਤੁ ਹਾਡੇ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਹਨ ਕਿ ਤੁ ਸੀਂ
ਕਿਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਥਾਂ ਵਿਚ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ।
• ਬੀ.ਸੀ. ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਛੋਟੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ/ਪਿੰਡਾਂ ਦਾ
ਮਿਸ਼ਰਨ ਹੈ। ਮੈਟਰੋ ਵੈਨਕੂ ਵਰ ਵਿਚ ਦੋ ਮਿਲੀਅਨ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ
ਲੋ ਕ ਹਨ, ਜਦ ਕਿ ਬੀ.ਸੀ. ਦੇ ਬਹੁਤੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ/ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਅਬਾਦੀ
10,000 ਨਾਲੋਂ ਘੱਟ ਹੈ।
• ਤੁ ਸੀਂ ਕਿਸੇ ਆਈਲੈਂ ਡ ’ਤੇ, ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਨਾਲ, ਝੀਲਾਂ ਦੇ ਨੇ ੜੇ ਜਾਂ
ਪਹਾੜਾਂ ਵਿਚ ਰਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਮਨੋ ਰੰਜਨ ਦੀਆਂ ਅਤੇ ਬਾਹਰੀ ਖੇਡਾਂ
ਇਸ ਚੀਜ਼ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਤੁ ਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ।
ਉਦਾਹਰਣ ਲਈ, ਸੇਲਿੰਗ ਅਤੇ ਕਾਇਆਕਿੰਗ ਵਿਕਟੋਰੀਆ, ਮੈਟਰੋ
ਵੈਨਕੂ ਵਰ ਅਤੇ ਸਨਸ਼ਾਈਨ ਕੋਸਟ ਵਿਚ ਲੋ ਕ ਪਿਆਰੀਆਂ ਹਨ।
ਸਕੀਇੰਗ ਮੈਟਰੋ ਵੈਨਕੂ ਵਰ ਦੇ ਨੇ ੜੇ ਦੇ ਪਹਾੜਾਂ, ਇਨਟੀਰੀਅਰ ਅਤੇ
ਕੂ ਟਨੀਜ਼ ਵਿਚ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਹੈ। ਹਾਈਕਿੰਗ, ਸਾਈਕਲਿੰਗ ਅਤੇ ਫਿਸ਼ਿੰਗ
ਸੂਬੇ ਭਰ ਦੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿਚ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਹਨ।

• ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਕੋਲੰਬੀਆ ਦੇ ਬਹੁਤੇ ਹਿੱਸੇ ਵਿਚ ਠੰਢੀਆਂ ਸਰਦੀਆਂ ਅਤੇ
ਤਪਦੀਆਂ ਗਰਮੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਦੱਖਣੀ-ਪੱਛਮੀ ਬੀ ਸੀ ਸਾਲ
ਭਰ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਆਪਣੇ ਦਰਮਿਆਨੇ ਜਲਵਾਯੂ ਲਈ ਜਾਣਿਆ
ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮੈਟਰੋ ਵੈਨਕੂ ਵਰ, ਵਿਕਟੋਰੀਆ, ਨਨਾਇਮੋ ਅਤੇ ਗਲਫ
ਆਈਲੈਂ ਡਜ਼ ਵਿਚ ਬਰਫ ਕਦੇ ਕਦੇ ਹੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ।
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• ਸਥਾਨਕ ਇਕੌਨਮੀਆਂ ਬਹੁਤ ਵੱਖ ਵੱਖ ਹਨ, ਜੋ ਕਿ ਇਸ ਚੀਜ਼ ’ਤੇ
ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁ ਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ।
› ਤੇਲ ਅਤੇ ਗੈਸ ਦੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਉੱਤਰ ਪੂਰਬੀ ਬੀ.ਸੀ. ਵਿਚ ਤੇਜ਼ੀ
ਨਾਲ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫੁ ੱਲਟਾਈਮ ਜੌਬਾਂ ਹਨ।
› ਕੂ ਟਨੀ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਵਿਚ ਬੀ.ਸੀ. ਦੀਆਂ ਫੁ ੱਲ-ਟਾਈਮ ਜੌਬਾਂ ਦੀ
ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਅਨੁ ਪਾਤ ਹੈ।
› ਸਾਲ 2011 ਵਿਚ, ਮੇਨਲੈਂ ਡ/ਬੀ.ਸੀ. ਦੇ ਦੱਖਣੀ ਪੱਛਮੀ ਹਿੱਸੇ
ਵਿਚ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਵਿੱਤ; ਇਨਸ਼ੋਰੈਂਸ; ਰੀਅਲ ਇਸਟੇਟ ਅਤੇ
ਲੀਜਿੰਗ; ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ, ਸਾਇੰਟੀਫਿਕ, ਅਤੇ ਤਕਨੀਕੀ ਸੇਵਾਵਾਂ
ਦੀਆਂ ਜੌਬਾਂ ਦਾ 70 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਿੱਸਾ ਸੀ।
ਵੈੱਲਕਮ ਬੀ ਸੀ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਕੋਲੰਬੀਆ ਵਿਚ ਤੁ ਹਾਡੀ ਨਵੀਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਲਈ
ਤਿਆਰੀ ਕਰਨ ਵਿਚ ਤੁ ਹਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।
• ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਕੋਲੰਬੀਆ ਬਾਰੇ ਜਾਣੋ
› ਸਾਡੇ ਸੂਬੇ ਬਾਰੇ

ਰਹਿਣ ਲਈ ਥਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਨਾ
ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਕੋਲੰਬੀਆ ਦੇ ਅੱਠ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੀ ਘੋਖ ਕਰੋ। ਇਨ੍ ਹਾਂ ਸਫਿਆਂ ’ਤੇ
ਸਾਲ 2020 ਤੱਕ ਉਪਲਬਧ ਕੰਮਾਂ ਦੀਆਂ ਕਿਸਮਾਂ, ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ
ਅਤੇ ਲੇ ਬਰ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਆਸਾਰ ਬਾਰੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ। ਤੁ ਸੀਂ.
ਬੀ.ਸੀ. ਦੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿਚ ਪੋਸਟ-ਸੈਕੰਡਰੀ ਪੜ੍ ਹਾਈ, ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ
ਅਤੇ ਟ੍ਰਾਂਸਪੋਰਟੇਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਜਾਣ ਸਕਦੇ ਹੋ।
• ਇਲਾਕਾਈ ਅੰ ਕੜੇ
ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਕੋਲੰਬੀਆ ਦੇ ਖਾਸ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਅਤੇ ਕਸਬਿਆਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣੋ ।

• ਨਵੇਂ ਆਇਆਂ ਲਈ ਗਾਈਡ, ਲੋ ਕਲ ਅਡੀਸ਼ਨਜ਼, ਵਿਆਪਕ
ਗਾਈਡਬੁੱਕਾਂ ਹਨ ਜੋ ਕਿ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ, ਪੜ੍ ਹਾਈ, ਸਮਾਜਿਕ ਸੇਵਾਵਾਂ,
ਮਨੋ ਰੰਜਨ ਅਤੇ ਕਮਿਉਨਟੀ ਮੌਕਿਆਂ ਅਤੇ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ
ਏਜੰਸੀਆਂ ਬਾਰੇ ਸੰਪਰਕ ਅਤੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ।
• ਨਵੇਂ ਆਇਆਂ ਲਈ ਗਾਈਡ, ਸੂਬਾਈ ਅਡੀਸ਼ਨ, ਵੈਨਕੂ ਵਰ ਅਤੇ
ਸੂਬੇ ਲਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ।

ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਕੋਲੰਬੀਆ ਵਿਚ ਰਹਿਣ ਦਾ ਖਰਚਾ
ਇਹ ਪਤਾ ਲਾਉ ਕਿ ਤੁ ਹਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਇੱਥੇ ਰਹਿਣ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਖਰਚਾ
ਆਵੇਗਾ।
• ਰਹਿਣ ਦੇ ਖਰਚੇ ਦਾ ਕੈਲਕੂਲੇਟਰ

ਫਾਇਦੇਮੰਦ ਲਿੰਕ:
• ਵੈੱਲਕਮ ਬੀ ਸੀ

• ਵੈੱਲਕਮ ਬੀ ਸੀ ਮਾਹਰ ਤੋਂ ਪੁੱ ਛੋ

• ਭਾਰਤ ਲਈ ਵੀਜ਼ਾ ਅਤੇ ਇਮੀਗਰੇਸ਼ਨ ਜਾਣਕਾਰੀ
ਵੈੱਲਕਮ ਬੀ ਸੀ ਨਿਊਕਮਰਜ਼ ਗਾਈਡ ਯੂ ਟਿਊਬ ਚੈਨਲ ’ਤੇ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼
ਕੋਲੰਬੀਆ ਵਿਚ ਰਹਿਣ ਅਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖੋ।
ਬੀ.ਸੀ. ਦੀ ਨਵੇਂ ਆਇਆਂ ਲਈ ਗਾਈਡ ਵਿਚ ਤੁ ਹਾਡੇ ਅਤੇ ਤੁ ਹਾਡੇ
ਪਰਿਵਾਰ ਲਈ ਵਸੇਬੇ ਦੀ ਫਾਇਦੇਮੰਦ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼
ਕੋਲੰਬੀਆ ਵਿਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵੀ ਹੈ।
• ਨਵੇਂ ਆਇਆਂ ਲਈ ਗਾਈਡ ਪੰ ਜਾਬੀ ਵਿਚ

• ਨਵੇਂ ਆਇਆਂ ਲਈ ਗਾਈਡ, ਲੋ ਕਲ ਅਡੀਸ਼ਨਜ਼

• ਕਮਿਉਨਟੀ ਸਨੈਪਸੌ਼ਟਸ ਆਰਥਿਕ ਮੌਕਿਆਂ, ਮੰਗ ਵਾਲੇ ਕਿੱਤਿਆਂ,
ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਭਰ ਦੇ 12 ਇਲਾਕਿਆਂ ਲਈ ਵੱਡੇ ਕੰਮ-ਮਾਲਕਾਂ ਬਾਰੇ
ਸੰਖੇਪ ਵਿਚ ਦੱਸਦਾ ਹੈ।
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ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਕੋਲੰਬੀਆ, ਕੈਨੇਡਾ ਵਿਚ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲੱਭੋ

ਬੀ.ਸੀ. ਵਿਚ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲੱਭੋ

ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵੈਨਕੂਵਰ ਇੰ ਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਏਅਰਪੋਰਟ
(ਵਾਈ ਵੀ ਆਰ) ’ਤੇ ਮਦਦ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ?

ਕਿਸੇ ਨਵੇਂ ਦੇਸ਼ ਨੂ ੰ ਮੂਵ ਹੋਣਾ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਵਾਲਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕੁ ਝ ਸਵਾਲਾਂ
ਦੇ ਫੌਰਨ ਜਵਾਬਾਂ ਦੀ ਲੋ ੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ; ਹੋਰ ਸਵਾਲ ਤੁ ਹਾਡੇ ਪਹੁੰਚਣ ਤੋਂ ਕੁ ਝ
ਚਿਰ ਬਾਅਦ ਪੈਦਾ ਹੋਣਗੇ।

ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਕੋਲੰਬੀਆ ਨੂ ੰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਬਹੁਤੇ ਨਵੇਂ ਲੋ ਕ ਵੈਨਕੂ ਵਰ
ਇੰਟਰਨੈ ਸ਼ਨਲ ਏਅਰਪੋਰਟ (ਵਾਈ ਵੀ ਆਰ) ਰਾਹੀਂ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਜੇ ਤੁ ਸੀਂ
ਇੱਥੇ ਆਉਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਮੀਗਰੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਕਸਟਮਜ਼ ਏਰੀਏ ਵਿਚ ਕਮਿਉਨਟੀ
ਏਅਰਪੋਰਟ ਨਿਊਕਮਰਜ਼ ਨੈ ੱਟਵਰਕ (ਸੀ ਏ ਐੱਨ ਐੱਨ) ਦੇਖੋ। ਉਹ 20
ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਬਾਨਾਂ ਵਿਚ ਮਦਦ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਸੀ ਏ ਐੱਨ ਐੱਨ
ਦੇ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ’ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਾਣੋ ।

ਜਿਨ੍ ਹਾਂ ਜਵਾਬਾਂ ਦੀ ਤੁ ਹਾਨੂ ੰ ਲੋ ੜ ਹੈ, ਉਹ ਲੱਭਣ ਵਿਚ ਤੁ ਹਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰਨ
ਲਈ ਕੈਨੇਡਾ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਵੈੱਲਕਮ ਬੀ ਸੀ ਕੋਲ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤੇ ਵਸੀਲੇ
ਹਨ। ਕੈਨੇਡਾ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਨ੍ ਹਾਂ ਨੂ ੰ ਚੈੱਕ ਕਰੋ ਤਾਂ ਜੋ ਤੁ ਸੀਂ ਆਪਣੇ
ਪਹੁੰਚਣ ਲਈ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਿਆਰ ਹੋਵੋ।
• ਵੈੱਲਕਮ ਟੂ ਕੈਨੇਡਾ ਗਾਈਡ

ਤੁ ਸੀਂ ਪਹੁੰਚਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੈਨਕੂ ਵਰ ਇੰਟਰਨੈ ਸ਼ਨਲ ਏਅਰਪੋਰਟ ਦਾ
ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਵੀ ਚੈੱਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਟਰਮੀਨਲ ਦੇ ਨਕਸ਼ੇ ਦੇਖੋ ਅਤੇ
ਇਮੀਗਰੇਸ਼ਨ ਸੇਵਾਵਾਂ, ਏਅਰਪੋਰਟ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਅਗਲੇ ਟਿਕਾਣੇ ਤੱਕ
ਆਵਾਜਾਈ ਦੇ ਸਾਧਨ ਅਤੇ ਕਈ ਕੁ ਝ ਹੋਰ ਵਾਈ ਵੀ ਆਰ ਦੇ ਵੈੱਬਸਾਈਟ
’ਤੇ ਦੇਖੋ।
• ਕਮਿਉਨਟੀ ਏਅਰਪੋਰਟ ਨਿਊਕਮਰਜ਼ ਨੈੱਟਵਰਕ
(ਸੀ ਏ ਐੱਨ ਐੱਨ)

• ਵੈਨਕੂਵਰ ਇੰ ਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਏਅਰਪੋਰਟ (ਵਾਈ ਵੀ ਆਰ)
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ਬੀ.ਸੀ. ਦੀ ਨਵੇਂ ਆਇਆਂ ਲਈ ਗਾਈਡ
ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਕੋਲੰਬੀਆ ਕੋਲ ਗਾਈਡਬੁੱਕਾਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ ਹਾਂ ਵਿਚ ਉਹ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਹੈ
ਜਿਸ ਦੀ ਤੁ ਹਾਨੂ ੰ ਇੱਥੇ ਵਸਣ ਬਾਰੇ ਜਾਣਨ ਦੀ ਲੋ ੜ ਹੈ। ਗਾਈਡਾਂ ਵਿਚ ਸੂਬੇ
ਬਾਰੇ ਅਤੇ ਕਈ ਵੱਖ ਵੱਖ ਇਲਾਕਿਆਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ। ਉਨ੍ ਹਾਂ ਵਿਚ
ਤੁ ਹਾਡੇ ਅਤੇ ਤੁ ਹਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਲਈ ਵਸੇਬੇ ਦੀ ਫਾਇਦੇਮੰਦ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ,
ਸਮੇਤ ਇਸ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ:
• ਰਹਿਣ ਲਈ ਥਾਂ ਕਿਵੇਂ ਲੱਭਣਾ ਹੈ
• ਸੋਸ਼ਲ ਇਨਸ਼ੋਰੈਂਸ ਨੰਬਰ ਲਈ ਕਿਵੇਂ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ
ਤੁ ਹਾਨੂ ੰ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਲੈ ਣ ਦੀ ਲੋ ੜ ਪਵੇਗੀ
• ਮੈਡੀਕਲ ਸਰਵਿਸ ਪਲੈ ਨ ਲਈ ਰਜਿਸਟਰ ਕਿਵੇਂ ਹੋਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਤੁ ਸੀਂ
ਡਾਕਟਰ ਕੋਲ ਜਾ ਸਕੋ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲੈ ਸਕੋ
• ਬੈਂਕ ਅਕਾਊਂਟ ਕਿਵੇਂ ਖੋਲ੍ਹਣਾ ਹੈ
• ਬੀ.ਸੀ. ਡਰਾਈਵਰ ਲਾਇਸੰਸਲ ਈ ਅਪਲਾਈ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਾ ਹੈ

ਆਪਣੇ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਲਈ ਜਾਣਕਾਰੀ
ਅਤੇ ਮਦਦ ਲਉ
ਆਪਣੇ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਲਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤੇ ਮਦਦ ਲਉ।
ਪਹੁੰਚਣ ’ਤੇ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਸਭ ਤੋਂ ਬਿਹਤਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇਕ ਸੈਟਲਮੈਂਟ
ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਏਜੰਸੀ ਲੱਭਣਾ ਹੈ। ਬਹੁਤੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਕੋਲ ਦੋਭਾਸ਼ੀਏ ਅਤੇ
ਸੈਟਲਮੈਂਟ ਵਰਕਰ ਹਨ ਜੋ ਕਿ ਰਿਹਾਇਸ਼, ਜੌਬਾਂ ਅਤੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦੀਆਂ
ਕਲਾਸਾਂ ਲੱਭਣ ਵਿਚ ਤੁ ਹਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਉਹ ਕਾਗਜ਼ਪੱਤਰਾਂ ਦਾ ਅਨੁ ਵਾਦ ਕਰਨ ਦੇ ਵੀ ਯੋਗ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਜਾਂ ਇਮੀਗਰੇਸ਼ਨ
ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਹੱਲ ਕਰਨ ਵਿਚ ਤੁ ਹਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।
• ਉਸ ਇਲਾਕੇ ਵਿਚ ਸੈਟਲਮੈਂਟ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਏਜੰ ਸੀ ਲੱਭੋ ਜਿੱ ਥੇ
ਤੁਸੀਂ ਰਹੋਗੇ।

ਫਾਇਦੇਮੰਦ ਲਿੰਕ:
• ਵੈੱਲਕਮ ਬੀ ਸੀ

• ਵੈੱਲਕਮ ਬੀ ਸੀ ਮਾਹਰ ਤੋਂ ਪੁੱ ਛੋ

ਵਸੀਲਿਆਂ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲਈ ਬੀ.ਸੀ. ਦੀ ਨਵੇਂ ਆਇਆਂ ਲਈ ਗਾਈਡ
ਡਾਊਨਲੋ ਡ ਕਰੋ।
• ਬੀ.ਸੀ. ਦੀ ਨਵੇਂ ਆਇਆਂ ਲਈ ਗਾਈਡ ਪੰ ਜਾਬੀ ਵਿਚ

• ਬੀ.ਸੀ. ਦੀ ਨਵੇਂ ਆਇਆਂ ਲਈ ਗਾਈਡ - ਕਮਿਉਨਟੀ
ਅਡੀਸ਼ਨ, ਸਿਰਫ ਅੰ ਗਰੇਜ਼ੀ ਵਿਚ ਉਪਲਬਧ

ਔਨਲਾਈਨ ਫਾਇਦੇਮੰਦ ਵੀਡੀਓ ਵੀ ਉਪਲਬਧ ਹਨ।
• ਵੈੱਲਕਮ ਬੀ ਸੀ ਯੂ ਟਿਊਬ ਚੈਨਲ

• ਭਾਰਤ ਲਈ ਵੀਜ਼ਾ ਅਤੇ ਇਮੀਗਰੇਸ਼ਨ ਜਾਣਕਾਰੀ
ਵੈੱਲਕਮ ਬੀ ਸੀ ਨਿਊਕਮਰਜ਼ ਗਾਈਡ ਯੂ ਟਿਊਬ ਚੈਨਲ ’ਤੇ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼
ਕੋਲੰਬੀਆ ਵਿਚ ਰਹਿਣ ਅਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖੋ।
ਵਸੀਲਿਆਂ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲਈ ਬੀ.ਸੀ. ਦੀ ਨਵੇਂ ਆਇਆਂ ਲਈ ਗਾਈਡ
• ਬੀ.ਸੀ. ਦੀ ਨਵੇਂ ਆਇਆਂ ਲਈ ਗਾਈਡ ਪੰ ਜਾਬੀ ਵਿਚ

• ਬੀ.ਸੀ. ਦੀ ਨਵੇਂ ਆਇਆਂ ਲਈ ਗਾਈਡ - ਕਮਿਉਨਟੀ
ਅਡੀਸ਼ਨ, ਸਿਰਫ ਅੰ ਗਰੇਜ਼ੀ ਵਿਚ ਉਪਲਬਧ
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ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਕੋਲੰਬੀਆ ਵਿਚ ਪਹਿਲੇ ਕੁ ਝ ਦਿਨ

ਪਹਿਲੇ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਲਈ ਨਿਸ਼ਾਨ ਲਾਉਣ
ਵਾਲੀ ਲਿਸਟ
• ਆਪਣੀ ਲੋ ਕਲ ਸੈਟਲਮੈਂਟ ਏਜੰਸੀ ਦੇ ਵਰਕਰਾਂ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ।
ਤੁ ਸੀਂ ਆਪਣੇ ਇਲਾਕੇ, ਜੌਬਾਂ, ਰਹਿਣ ਲਈ ਥਾਂ ਲੱਭਣ ਅਤੇ ਬੋਲੀ ਦੀ
ਟਰੇਨਿੰਗ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਵਰਕਰ ਫਾਰਮ ਭਰਨ ਵਿਚ
ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲਈ ਰਜਿਸਟਰ ਹੋਣ ਵਿਚ ਤੁ ਹਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦੇ
ਹਨ। ਸੈਟਲਮੈਂਟ (ਵਸੇਬੇ ਦੀਆਂ) ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਕਸਰ ਕਈ ਜ਼ਬਾਨਾਂ ਵਿਚ
ਮਿਲਦੀਆਂ ਹਨ। ਆਪਣੇ ਨੇ ੜੇ ਕੋਈ ਇਮੀਗਰਾਂਟ ਸੈਟਲਮੈਂਟ ਏਜੰਸੀ
ਂ ਇਮੀਗਰੇਸ਼ਨ ਕੈਨੇਡਾ ’ਤੇ ਜਾਉ।
ਲੱਭਣ ਲਈ ਸਿਟੀਜ਼ਨਸ਼ਿਪ ਐਡ
• ਸੋਸ਼ਲ ਇਨਸ਼ੋਰੈਂਸ ਨੰਬਰ (ਸਿਨ) ਲਈ ਅਪਲਾਈ ਕਰੋ।

• ਬੱ ਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਕੂਲ ਲਈ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰੋ।
• ਬੀ.ਸੀ. ਦੇ ਡਰਾਈਵਰ ਲਾਇਸੰ ਸ ਲਈ ਅਪਲਾਈ ਕਰੋ।
• ਅੰ ਗਰੇਜ਼ੀ ਦੀਆਂ ਕਲਾਸਾਂ ਲਈ ਰਜਿਸਟਰ ਹੋਵੋ।
• ਸਿਟੀਜ਼ਨਸ਼ਿਪ ਐਂਡ ਇਮੀਗਰੇਸ਼ਨ ਕੈਨੇਡਾ ਨੂ ੰ ਆਪਣਾ ਕੈਨੇਡਾ ਦਾ
ਐਡਰੈਸ ਦਿਉ ਤਾਂ ਜੋ ਤੁ ਹਾਨੂ ੰ ਡਾਕ ਰਾਹੀਂ ਆਪਣੇ ਪੱਕੇ ਵਸਨੀਕ ਦਾ
ਂ ਇਮੀਗਰੇਸ਼ਨ ਕੈਨੇਡਾ
ਕਾਰਡ ਮਿਲ ਸਕੇ। ਸਿਟੀਜ਼ਨਸ਼ਿਪ ਐਡ
`ਤੇ ਜਾਉ।

• ਮੈਡੀਕਲ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਪਲੈ ਨ (ਐੱਮ ਐੱਸ ਪੀ) ਲਈ ਰਜਿਸਟਰ
ਹੋਵੋ। ਤੁ ਹਾਨੂ ੰ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੱਕ ਐੱਮ ਐੱਸ ਪੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇ ਗੀ।
ਇਹ ਪੱਕਾ ਕਰੋ ਕਿ ਤੁ ਸੀਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਲਈ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਮੈਡੀਕਲ
ਇਨਸ਼ੋਰੈਂਸ ਲੈ ਲਈ ਹੈ।
• ਬੈਂਕ ਅਕਾਊਂਟ ਖੋਲ੍ਹੋ।
• ਰਹਿਣ ਲਈ ਥਾਂ ਲੱਭੋ। ਆਪਣੇ ਘਰ ਅਤੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲਈ
ਇਨਸ਼ੋਰੈਂਸ ਖਰੀਦੋ।
• 18 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱ ਟ ਉਮਰ ਦੇ ਬੱ ਚਿਆਂ ਲਈ ਕੈਨੇਡਾ ਚਾਇਲਡ
ਟੈਕਸ ਬੈਨੇਫਿਟ ਲਈ ਅਪਲਾਈ ਕਰੋ।
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