
ਇਸ ਦੀ ਕੋਈ ਸੀਮਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਕ ਕਿਕਦਆਰਥੀ ਕੀ ਕੁਝ ਹਾਸਲ 
ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਅਕਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਿਿਣ 
ਲਈ ਕਿਆਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਓਨਟਾਰੀਓ ਕਾਲਜ ਆਫ ਟੀਚਰਜ਼, 
ਓਨਟਾਰੀਓ ਕਿੱਚ ਲਾਇਸੰਸ ਦੁਆਰਾ, ਉੱਚ ਪੇਸ਼ੇਿਰ ਅਿੇ ਨੈਕਿਕ 
ਮਾਨਕਾਂ ਨੂੰ ਸਥਾਪਿ ਕਰਕੇ, ਅਿੇ ਅਕਿਆਪਕ ਕਸੱਕਿਆ ਕਾਰਜਕ੍ਰਮਾਂ 
ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਕੇ ਅਕਿਆਪਨ ਨੂੰ ਕਿਿਸਕਥਿ ਿਰੀਕੇ ਨਾਲ 
ਚਲਾਉਂਦਾ ਹੈ। 

ਕਾਲਜ ਹੇਠ ਕਲਿੇ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਪੜ੍ਾਈ ਕਿੱਚ ਜਨਿਾ ਦੇ ਕਹੱਿਾਂ ਦੀ 
ਪੂਰਿੀ ਅਿੇ ਸੁਰੱਕਿਆ ਕਰਦਾ ਹੈ:

•  ਅਕਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਓਨਟਾਰੀਓ ਦੇ ਸਾਰਿਜਕਨਕ ਰੂਪ ਿੋਂ ਕਿੱਿ-
ਪੋਕਸ਼ਿ ਸਕੂਲਾਂ ਅਿੇ ਸਕੂਲ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ

•  ਅਕਜਹੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਅਿੇ ਪਾਠਕ੍ਰਮਾਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਕੇ ਜੋ 
ਅਕਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਾਈ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਕਿਆਰ ਕਰਦੇ ਹਨ

•  ਉਨ੍ਾਂ ਉੱਿੇ ਅਨੁਸਾਸ਼ਨਾਿਮਕ ਕਾਰਿਾਈ ਕਰਕੇ ਜੋ ਓਨਟਾਰੀਓ 
ਦੇ ਅਕਿਆਪਕਾਂ ਲਈ ਉੱਚ ਮਾਨਕਾਂ ਨੂੰ ਬਣਾਈ ਰੱਿਣ ਕਿੱਚ 
ਅਸਫਲ ਰਕਹੰਦੇ ਹਨ।

37-ਸਦਸੱਾ ਂਦੀ ਕੌਂਸਲ (ਸਬੇੂ ਦੁਆਰਾ ਚੁਣੇ ਗਏ 23 ਅਿੇ 14 ਕਨਯੁਕਿ 
ਕੀਿ)ੇ ਅਕਿਆਪਨ ਦ ੇਪਸ਼ੇ ੇਨੂ ੰਕਨਯੰਿ੍ਰਿ ਕਰਦੀਆਂ ਨੀਕਿਆਂ ਦਾ ਕਿਕਾਸ 
ਕਰਕ ੇਅਿੇ ਇਨ੍ਾ ਂਨੂ ੰਪ੍ਰਮਾਕਣਿ ਕਰਕ ੇਕਾਲਜ ਚਲਾਉਂਦੀ ਹੈ।

ਜਨ ਕਹੱਿ ਕਿੱਚ ਸੰਚਾਲਨ ਕਰਨਾ
ਉਨ੍ਾਂ ਦੀ ਕਾਰਜਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਮੁੱਢ ਿੋਂ ਹੀ, ਅਕਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਕਨਰਿਾਰਿ 
ਮਾਨਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਸੰਚਾਕਲਿ ਕੀਿਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਪੇਸ਼ੇਿਰਾਂ ਦੇ ਰੂਪ 
ਕਿੱਚ ਉਨ੍ਾਂ ਿੋਂ ਉਮੀਦ ਕੀਿੇ ਕਿਿਹਾਰ ਦਾ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦੇ 
ਹਨ। 

ਅਕਿਆਪਨ ਪੇਸ਼ੇ ਲਈ ਨੈਕਿਕ ਮਾਨਕ ਪੇਸ਼ੇਿਰ ਕਾਰਜਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ 
ਅਕਜਹੇ ਕਦ੍ਰਸ਼ਟੀਕੋਣ ਦਾ ਿਰਣਨ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਜਸ ਕਨੱਚ ਦੇਿਭਾਲ, 
ਸਨਮਾਨ, ਭਰੋਸੇ, ਅਿੇ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਦੇ ਗੁਣ ਬੁਕਨਆਦੀ ਗੁਣ ਹਨ। 

ਅਕਿਆਪਨ ਪੇਸ਼ੇ ਲਈ ਕਾਰਜਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਮਾਨਕ ਓਨਟਾਰੀਓ 
ਆਕਿਆਪਨ ਪੇਸ਼ੇ ਕਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕਗਆਨ, ਕੁਸ਼ਲਿਾਿਾਂ ਅਿੇ ਕਦਰਾਂ 
ਦਾ ਿਰਣਨ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਕਿੱਚ ਕਿਕਦਆਰਥੀਆਂ ਅਿੇ 
ਕਿਕਦਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਕਸਿਲਾਈ ਪ੍ਰਿੀ ਿਚਨਬੱਿਿਾ, ਕਸਿਲਾਈ 
ਸਮੁਦਾਇਆਂ ਕਿੱਚ ਅਗਿਾਈ, ਿਰਿਮਾਨ ਪੇਸ਼ੇਿਰ ਕਸਿਲਾਈ, ਅਿੇ 
ਪੇਸ਼ੇਿਰ ਕਗਆਨ ਅਿੇ ਕਾਰਜਪ੍ਰਣਾਲੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। 

ਓਨਟਾਰੀਓ ਕਾਲਜ ਆਫ ਟੀਚਰਜ਼: 
ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਅਕਿਆਪਨ ਲਈ ਕਮਆਰ ਸਥਾਕਪਿ ਕਰਦਾ ਹੈ

ਓਨਟਾਰੀਓ 
ਕਾਲਜ ਆਫ 
ਟੀਚਰਜ਼

ਜਨਿਾ ਦ ੇਕਹੱਿਾ ਂਦੀ ਪਰੂਿੀ ਕਰਨਾ

“ਅਕਿਆਪਨ ਸਮਾਜ ਦਾ ਸਭ ਿੋਂ ਪ੍ਰਿੀਸ਼ਕਠਿ ਪੇਸ਼ਾ ਹੈ। 
ਅਕਿਆਪਨ ਕਿੱਚ ਕਿਿਸਾਇਕਿਾ ਸਾਡੀ ਸਭ ਿੋਂ ਿੱਡੀ 
ਪ੍ਰਾਥਕਮਕਿਾ ਹੈ। ਅਕਿਆਪਕਾਂ ਲਈ ਚੰਗਾ ਸਾਰੇ ਓਨਟਾਰੀਓ 
ਿਾਸੀਆਂ ਲਈ ਚੰਗਾ ਹੈ।” 

ਮਾਈਕਲ ਸਾਲਿਾਿੋਰੀ, 
ਸੀਈਓ (CEO) ਅਿੇ ਰਕਜਸਟਰਾਰ, ਓਨਟਾਰੀਓ ਕਾਲਜ ਆਫ ਟੀਚਰਜ਼

ਿਾਿੂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ, ਇਸ ਪਿੇ ਿੇ ਕਲਿੋ ਜਾਂ ਜਾਓ:
ਓਨਟਾਰੀਓ ਕਾਲਜ ਆਫ ਟੀਚਰਜ਼
101 Bloor Street West
Toronto ON M5S 0A1

ਟੈਲੀਫੋਨ: 416-961-8800
ਓਨਟਾਰੀਓ ਕਿੱਚ ਟੋਲ-ਫ੍ਰੀ: 1-888-534-2222
ਫੈਕਸ: 416-961-8822
ਈਮੇਲ: info@oct.ca
www.oct.ca 



ਪ੍ਰਿਾਨਗੀ
ਇਹ ਕਾਲਜ ਓਨਟਾਰੀਓ ਦੇ ਕਸੱਕਿਆ ਕਿਭਾਗ ਕਿਸ਼ਿ-ਕਿਦਾਲੇ 
(university faculties of education) ਕਿੱਚ ਫੁੱਲ- ਅਿੇ 
ਪਾਰਟ ਟਾਈਮ ਅਕਿਆਪਕ ਕਸੱਕਿਆ ਕਾਰਜਕ੍ਰਮਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਿਾਨ ਕਰਦਾ 
ਹੈ। ਇਹ ਕਾਲਜ ਸੈਂਕੜੇ ਿਾਿੂ ਕਸੱਕਿਅਕ-ਯੋਗਿਾ ਪਾਠਕ੍ਰਮਾਂ ਦੀ 
ਸਮੀਕਿਆ ਅਿੇ ਪ੍ਰਿਾਨਗੀ ਿੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਿਾਂ ਜੋ ਅਕਿਆਪਕ ਆਪਣੇ 
ਪੂਰੇ ਕੈਕਰਅਰ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਿਰਿਮਾਨ ਅਿੇ ਸਬੰਿਿ ਰਕਹਣ ਕਿੱਚ 
ਮਦਦ ਪ੍ਰਾਪਿ ਕਰ ਸਕਣ। 

ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ
ਕਾਲਜ ਦਾ ਜਨਿਾ ਦੇ ਪ੍ਰਿੀ ਫਰਜ਼ ਹੈ ਕਕ ਉਹ ਕਾਲਜ ਦੇ ਉਨ੍ਾਂ 
ਸਦੱਸਾਂ ਦੀਆਂ ਕਸ਼ਕਾਇਿਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰੇ ਅਿੇ ਕਸ਼ਕਾਇਿਾਂ ਦਾ 
ਕਨਪਟਾਰਾ ਕਰੇ ਜੋ ਅਯੋਗ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਪੜ੍ਾਉਣ ਕਿੱਚ ਕੱਚੇ ਹੋ 
ਸਕਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਕਜਨ੍ਾਂ ਨੇ ਓਨਟਾਰੀਓ ਦੀਆਂ ਪੇਸ਼ੇਿਰ ਕਿਿਹਾਰ 
ਦੀਆਂ ਉਮੀਦਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕੀਿੀ ਹੈ।

ਮਾਕਪਆਂ ਨੂੰ ਆਿਮ-ਕਿਸ਼ਿਾਸ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਕ ਕਲਾਸਰੂਮ 
ਸੁਰੱਕਿਅਿ ਹਨ ਅਿੇ ਅਕਿਆਪਨ ਪੇਸ਼ੇ ਕਿੱਚ ਪੇਸ਼ੇਿਰ ਦੁਰਕਿਿਹਾਰ 
ਲਈ ਦੋਸ਼ੀ ਪਾਏ ਜਾਂਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਕਿਲਾਫ ਗੰਭੀਰ ਕਾਰਿਾਈ ਕੀਿੀ 
ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇੱਦਾਂ ਹੀ, ਪੇਸ਼ੇਿਰ ਦੁਰਕਿਹਾਰ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀ ਪਾਏ ਜਾਣ ਿਾਲੇ 
ਮੈਂਬਰਾਂ ਕੋਲ ਪ੍ਰਕਕਕਰਆਿਮਕ ਕਨਰਪੱਿਿਾ ਦਾ ਅਕਿਕਾਰ ਹੈ।

ਅਨੁਪਾਿ ਮੁਿਾਬਕ, ਅਕਿਆਪਕਾਂ ਦੇ ਕਿਲਾਫ ਬਹੁਿ ਘੱਟ ਹੁੰਦੀਆਂ 
ਹਨ। ਕਾਲਜ ਦੇ 239,000 ਸਦੱਸਾਂ ਕਿੱਚੋਂ, ਕਕਸੇ ਿੀ ਕਦੱਿੇ ਗਏ 
ਸਾਲ ਕਿੱਚ ਕਰੀਬ 100 ਕਿਅਕਿੀ ਹੀ ਜਨਿਾ ਦੀ ਸੁਣਿਾਈ ਦਾ 
ਸਾਮ੍ਣਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਪੇਸ਼ੇਿਰ ਦੁਰਕਿਿਹਾਰ ਦੇ ਜੁਰਮਾਕਨਆਂ ਕਿੱਚ 
ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਿਰਾ ਲੈਣ ਜਾਂ ਪਾਠਕ੍ਰਮਾਂ ਕਿੱਚ ਕਹੱਸਾ ਲੈਣ ਲਈ ਡਾਂਟ-
ਡਪਟ ਲਗਾਉਣ, ਕਨਰਦੇਸ਼ ਦੇਣ ਿੋਂ ਲੈ ਕੇ ਪੜ੍ਾਉਣ ਦਾ ਲਾਇਸੰਸ 
ਿਾਪਸ ਲੈ ਲੈਣਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। 

• ਕਿਿਸਾਇਕਿਾ ਕਿੱਚ ਭਾਗੀਦਾਰ। ਕਾਲਜ ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਸਦੱਸ, 
ਜਨਿਾ ਦੇ ਕਹੱਿਾਂ ਦੀ ਪੂਰਿੀ ਅਿੇ ਸੁਰੱਕਿਆ ਕਰਨ ਦੀ ਸੌਂਹ ਿਾਂਦੇ 
ਹਨ ਜਾਂ ਿਸਦੀਕ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਸੂਬੇ ਦੁਆਰਾ ਕਨਯੁਕਿ ਕਿੰਨ ਲੋਕਾਂ 
ਦੀ ਜਨ ਕਹੱਿ ਕਮੇਟੀ (Public Interest Committee) 
ਿੀ ਇਸਦੇ ਜਨ ਕਹੱਿ ਜਨਾਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਬੰਿ ਕਿੱਚ ਕੌਂਸਲ ਨੰੂ ਸਲਾਹ-
ਮਸ਼ਿਰਾ ਕਦੰਦੀ ਹੈ।

• ਅਕਿਆਪਕ ਲੱਭੋ। ਕਾਲਜ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਮਾਕਣਿ ਮੈਂਬਰਾਂ ਲਈ ਇੱਕ 
ਜਨਿਕ ਰਕਜਸਟਰ ਰੱਿਦਾ ਹੈ। ਹਰੇਕ ਮੈਂਬਰ ਦਾ ਦਰਜਾ, ਉਨ੍ਾਂ 
ਦੀਆਂ ਪੜ੍ਾਉਣ-ਸਬੰਿੀ ਯੋਗਿਾਿਾਂ, ਉਨ੍ਾਂ ਨੂੰ ਕਦੋਂ ਪ੍ਰਮਾਕਣਿ ਕੀਿਾ 
ਕਗਆ ਸੀ, ਅਿੇ ਉਨ੍ਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਮਾਣ-ਪੱਿਰ ਉੱਿੇ ਕੋਈ ਸ਼ਰਿਾਂ ਜਾਂ 
ਅਨੁਸ਼ਾਸਨਾਿਮਕ ਕਟੱਪਣੀਆਂ ਨੂੰ ਦੇਿਣ ਲਈ ਸਾਡੀ ਿੈਬਸਾਈਟ 
oct.ca ਉੱਿੇ ਅਕਿਆਪਕ ਲੱਭੋ (Find a Teacher) ਿੇ ਜਾਓ। 

• ਕਨਰਣੇ ਉਪਲਬਿ ਹਨ। ਇਹ ਕਾਲਜ ਉਨ੍ਾਂ ਸਦੱਸਾਂ ਲਈ ਜਨਿਾ 
ਦੀਆਂ ਸੁਣਿਾਈਆਂ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਜਨ੍ਾਂ ਦੇ ਪੇਸ਼ੇਿਰ 
ਦੁਰਕਿਿਹਾਰ ਦੇ ਆਰੋਪ ਲਗਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਸੁਣਿਾਈ ਕਟੱਪਣੀਆਂ 
ਅਿੇ ਸੁਣਿਾਈ ਦੇ ਪੂਰੇ ਕਨਰਣੇ oct.ca ਿੇ ਉਪਲਬਿ ਹਨ। 

• ਕਿਸ਼ੇਸ਼ ਮਾਰਗ-ਦਰਸ਼ਨ। ਪੇਸ਼ੇਿਰ ਕਨਯੰਿ੍ਰਕ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਿੇ, ਇਸ 
ਕਾਲਜ ਕੋਲ ਆਪਣੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੰੂ ਪੇਸ਼ੇਿਰ ਸਲਾਹ ਦੇਣ ਦਾ ਅਕਿਕਾਰ 
ਹੈ। ਕਿਕਸ਼ਆਂ ਕਿੱਚ ਸਮਾਜਕ ਅਿੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰ ੋਕਨਕ ਮੀਕਡਓ ਦੇ ਢੁਕਿੇਂ 
ਇਸਿੇਮਾਲ ਿੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅਕਿਆਪਕਾਂ ਦੇ ਸੂਚਨਾ ਦੇਣ ਦੇ ਫਰਜ਼ 
ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ ਜਦੋਂ ਉਨ੍ਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੱਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਕ ਕੋਈ ਬੱਚਾ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਜਾਂ 
ਲਾਪਰਿਾਹੀ ਦਾ ਕਸ਼ਕਾਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। 

• ਿੁੱ ਲੇ੍ ਸੱਦ।ੇ ਿੁਹਾਡਾ ਕਾਲਜ ਦੀਆਂ ਕਿਮਾਹੀਂ ਕੌਂਸਲ ਬੈਠਕਾਂ, 
ਇਸਦੀ ਸਲਾਨਾ ਬੈਠਕ, ਅਿੇ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ 
ਕਜ਼ਆਦਾਿਰ ਸੁਣਿਾਈਆਂ ਕਿੱਚ ਆਉਣ ਲਈ ਸਿਾਗਿ ਹੈ। ਸਾਡੀ 
ਿੈਬਸਾਈਟ ਿੇ ਬੈਠਕਾਂ ਦੇ ਕਿਿਰਣ ਨੰੂ ਪੜ੍ ਕੇ ਕੌਂਸਲ ਦੀਆਂ ਬੈਠਕਾਂ 
ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰੋ। 

• ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਿਰਾ ਲੈਣਾ। ਇਹ ਕਾਲਜ ਪ੍ਰਸਿਾਿਿ ਨੀਿੀ 
ਜਾਂ ਕਨਯਮਕ ਿਬਦੀਲੀਆਂ ਬਾਰੇ ਕਸੱਕਿਆ ਿੇਿਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਿਸਿਾਰ 
ਕਿੱਚ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਿਰਾ ਕਰਨ ਿੇ ਗਰਿ ਅਿੇ ਯਿਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸਾਡੇ 
ਸਾਰਿਜਕਨਕ ਈ-ਕਨਊਜ਼ਲੈਟਰ (ਸੂਚਨਾ-ਪੱਿਰ), ਕਦ ਸਟੈਂਡਰਡ ਲਈ 
ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ, ਅਿੇ ਭਾਗ ਲੈਣ ਲਈ ਮੌਕੇ ਦਾ ਕਿਆਲ ਰੱਿੋ। 

• ਿਿੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਾਪਿ ਕਰੋ। ਸਾਡੀਆਂ ਸਲਾਨਾ ਕਰਪੋਰਟਾਂ, 
ਅਕਿਐਨਾਂ, ਸਦੱਸਾਂ ਨੂੰ ਸਲਾਹਾਂ ਅਿੇ ਹੋਰ ਬਹੁਿ ਕੁਝ ਦੇਿਣ ਲਈ 
oct.ca ਿੇ ਜਾਓ।।

ਿੁਹਾਨੂੰ ਜਿਾਬਦੇਹ

ਿੁੱਲੇ ਅਿੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਿਰੀਕੇ ਕਿੱਚ ਸੰਚਾਲਨ ਕਰਨਾ ਜਨਿਾ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਬਣਾਉਣ ਕਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਲਾਇਸੰਸ ਦੇਣਾ
ਕਸਰਫ ਯੋਗਿਾ-ਪ੍ਰਾਪਿ ਅਕਿਆਪਨ ਪੇਸ਼ੇਿਰ, ਕਜਨ੍ਾਂ ਨੂੰ ਓਨਟਾਰੀਓ 
ਕਾਲਜ ਆਫ ਟੀਚਰਜ਼ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਮਾਕਣਿ ਕੀਿਾ ਕਗਆ ਹੈ, ਹੀ 
ਆਪਣੇ ਨਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ OCT – ਓਨਟਾਰੀਓ ਪ੍ਰਮਾਕਣਿ ਅਕਿਆਪਕ 
(Ontario Certified Teacher) ਨਾਮਕ ਪੇਸ਼ੇਿਰ ਅਹੁਦੇ 
ਦਾ ਇਸਿੇਮਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਅਕਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮਾਕਣਿ 
ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਨੰੂ ਕਨਰਿਾਕਰਿ ਕਰਨ ਦੀ ਕਾਲਜ ਦੀ ਯੋਗਿਾ 
ਓਨਟਾਰੀਓ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ ਕਕ ਬੱਕਚਆਂ 
ਅਿੇ ਨੌਜਿਾਨਾਂ ਨੂੰ ਲੋੜੀਂਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਿੇ ਕੁਸ਼ਲਿਾਿਾਂ ਿਾਲੇ 
ਉੱਚ ਯੋਗਿਾ-ਪ੍ਰਾਪਿ ਲੋਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਪੜ੍ਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਿਾਂ ਜੋ 
ਕਿਕਦਆਰਥੀ ਦੀ ਕਸੱਿਣ ਅਿੇ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਕਿੱਚ ਮਦਦ ਕੀਿੀ  
ਜਾ ਸਕੇ। 

ਿੁਰੰਿ ਿੱਥ

● 1997 ਕਿੱਚ ਿੁੱਕਲ੍ਆ
● 239,000 ਸਦੱਸ
● 2014 ਕਿੱਚ ਲਗਭਗ 9,800 ਨਿੇਂ 
   ਅਕਿਆਪਕ ਪ੍ਰਮਾਕਣਿ ਕੀਿੇ
● ਸਿੈ-ਕਨਯੰਿ੍ਰਣ, ਪੇਸ਼ੇ ਦੀ ਪਕਰਪੱਕਿਾ ਅਿੇ  
  ਅਕਿਆਪਕਾਂ ਦੀਆਂ ਿਾਸ ਕੁਸ਼ਲਿਾਿਾਂ, ਕਗਆਨ  
  ਅਿੇ ਅਨੁਭਿ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਦਾ ਹੈ

http://www.oct.ca

