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ਨਿਰਮਾਣ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ

•  ਇਹ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ – ਇਹ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਦਾ ਕੈਰੀਅਰ ਹੈ।
•  ਇਹ ਲਚਕੀਲਾ ਕੈਰੀਅਰ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਮੈਂ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਲੈ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹਾਂ। ਇਸਕਰਕੇ ਭਾਵੇਂ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਜਾਂ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਹਿੱਸੇ ਵਿੱਚ   
  ਤਜਰਬਾ ਹਾਸਿਲ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਜਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਵੱਖਰੇ ਥਾਂ ਉੱਤੇ ਰਹਿੰਦਾ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਦਿਲਚਸਪ ਕੰਮ ਲੱਭ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਚੰਗੀ ਕਮਾਈ ਹੋਵੇ, ਭਾਵੇਂ ਮੈੱ ਕਿੱਥੇ ਵੀ ਹੋਵਾਂ।
•  ਮੈਂ ਨਿਰਮਾਣ ਦੇ ਕੈਰੀਅਰ ਵਿੱਚ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦੀ ਉਮੀਦ ਰੱਖਦਾ ਹਾਂ। ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਮੇਰੇ ਹੱਥਾਂ ਤੇ ਦਿਮਾਗ ਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ   
  ਕਰਨ, ਹੋਰ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਟੀਮਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਲਈ ਕੁਝ ਵਾਸਤਵਿਕ ਤੇ ਫਾਇਦੇਮੰਦ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਮੌਕਾ ਦੇਵੇਗਾ।

ਨਿਰਮਾਣ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਵਿੱਚ ਚੰਗੀ ਕਮਾਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਟਿਕੇ ਕਿਵੇਂ ਰਹੋਗੇਨਿਰਮਾਣ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਵਿੱਚ ਚੰਗੀ ਕਮਾਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਟਿਕੇ ਕਿਵੇਂ ਰਹੋਗੇ

•  ਅਪਰੈੱਨਟਿਸ ਦੇ ਵਜੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਮੈਨੂੰ ਚੰਗਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਤੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਕਰਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਮੇਰੀ     
  ਅਪਰੈੱਨਟਿਸ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਹੀ ਮੈਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਯੋਗਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਜਰਨੀਪਰਸਨ ਦੀ 30%-50% ਤੱਕ ਕਮਾਈ ਕਰਾਂਗਾ ਅਤੇ ਮੇਰੀ ਤਨਖਾਹ ਮੇਰੇ     
  ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਹੋਣ ਤੱਕ ਹਰ ਸਾਲ ਵਧਦੀ ਰਹੇਗੀ।
•  ਹੋਰ ਕੈਰੀਅਰਾਂ ਦੇ ਵਾਂਗ ਹੀ ਮੇਰੀ ਕਮਾਈ ਮੇਰੇ ਪੂਰੇ ਕੈਰੀਅਰ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਮੇਰੇ ਤਜਰਬੇ ਨਾਲ ਵਧਦੀ ਰਹੇਗੀ।
•  ਮੇਰੇ ਵਲੋਂ ਚੁਣੇ ਗਏ ਕੈਰੀਅਰ ਰਾਹ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ, ਮੇਰੀ ਤਨਖਾਹ ਅਕਾਊਂਟੈਂਟ, ਇੰਜਨੀਅਰ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕਈ ਰਿਵਾਇਤੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ-ਡਿਗਰੀ ਕੈਰੀਅਰਾਂ ਦੀ 
  ਤਨਖਾਹ ਦੇ  ਬਰਾਬਰ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਤੁਸੀਂ ਹੁਸ਼ਿਆਰ ਹੋ। ਨਿਰਮਾਣ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਚੰਗਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਹਨ।

•  ਨਿਰਮਾਣ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਿੱਚ ਚੰਗੇ ਗਣਿਤ ਤੇ ਵਿਗਿਆਨ ਸਕਿਲ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਗੰਭੀਰ ਸੋਚਣ ਅਤੇ ਸਮੱਸਿਆ-ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਸਕਿਲ ਚਾਹੀਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
•  ਮੇਰੇ ਵਲੋਂ ਚੁਣੇ ਗਏ ਕੈਰੀਅਰ ਰਾਹ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਮੈਂ ਜਾਰੀ ਟਰੇਨਿੰਗ ਤੇ ਨਵੇਂ ਤਜਰਬੇ ਵਾਸਤੇ ਮੌਕੇ ਲੈਣ ਲਈ ਨਵੀਆਂ ਸਕਿਲ ਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ     
  ਮੈਨਜੇਮੈਂਟ, ਪੀਪਲ ਮੈਨਜੇਮੈਂਟ ਅਤੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਮੈਨਜੇਮੈਂਟ ਆਦਿ ਲੈ ਸਕਦਾ ਹਾਂ।
•  ਸਕਿਲ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਬਣਨ ਲਈ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਘੰਟਿਆਂ ਦੀ ਟਰੇਨਿੰਗ ਤੇ ਸਕੂਲਿੰਗ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਰਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਲਈ ਆਖਰੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਅਤੇ    
  ਜਰਨੀਪਰਸਨ ਦਾ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਅਹੁਦਾ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੈ।
••  ਇਹ ਕੈਰੀਅਰ ਹੈ, ਜਿਸ ਲਈ ਮੇਰੀ ਕਾਰੀਗਰੀ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨ ਲਈ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਭਰ ਸਿੱਖਣ ਤੇ ਨਵੀਨ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਤੇ ਸਮੱਗਰੀ ਨਾਲ ਸਮੇਂ ਦਾ ਹਾਣੀ ਬਣੇ 
  ਰਹਿਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।

"ਜਰਨੀ[ਪਰਸਨ] ਬਣਨ ਲਈ ਕੁਝ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਉੱਤੇ 8,000 ਘੰਟਿਆਂ ਦਾ ਕੰਮ... ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਦੀਆਂ 
ਕਲਾਸਾਂ ਲਗਾਉਣਾ, ਟੈਸਟ ਤੇ ਸਰਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ 15,000 ਘੰਟਿਆਂ ਦੀ ਟਰੇਨਿੰਗ ਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ।"

– James Rubec, Randstad Canada ਐਚਆਰ ਬਲੌਗ

ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ

•  ਹੋਰ ਸਭ ਉਦਯੋਗਾਂ ਦੇ ਔਸਤ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਦੀ $47,359 ਸਾਲਨਾ ਤਨਖਾਹ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਨਿਰਮਾਣ ਕਾਮੇ $61,762 ਦੀ ਔਸਤ ਵੱਧ ਕਮਾਈ   
  ਕਰਦੇ ਹਨ (Statistics Canada, 2013)।
•  ਨਿਰਮਾਣ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਕਮਾਈ 2013 ਵਿੱਚ 6% ਵਧੀ (Canadian Business ਮੈਗਜ਼ੀਨ)। ਕੌਮੀ ਔਸਤ ਕਮਾਈ   
  ਲਗਭਗ ਦੋ-ਗੁਣਾ ਵਧੀ ਹੈ।
•  ਅਲਬਰਟਾ ਤੇਲ ਰੇਤ ਵਿੱਚ, "ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਤਨਖਾਹਾਂ $90,000 ਤੋਂ $120,000 ਦੀ ਹੱਦ ਵਿੱਚ ਹਨ, ਜਿਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਓਵਰਟਾਈਮ 
    ਸ਼ਾਮਿਲ ਨਹੀਂ ਹੈ।" ( e Globe and Mail)
•  "ਚੰਗੇ ਤਜਰਬੇ ਵਾਲੇ ਪਲੰਬਰ ਲਈ ਹਰ ਸਾਲ $100,000 ਤੱਕ ਦੀ ਚੰਗੀ ਕਮਾਈ ਅਸਧਾਰਨ ਨਹੀਂ ਹੈ।" 
  ( e Globe and Mail)
•  Tabitha Quintal, 29, ਇੰਸਟਰੂਮੈਂਟ ਟੈਕਨੀਸ਼ੀਅਨ ਅਪਰੈੱਨਟਿਸ ਦੇ ਦੂਜੇ ਸਾਲ ਵਿੱਚ, $42 ਪ੍ਰਤੀ ਘੰਟਾ ਕਮਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਉਹ   
  ਜਰਨੀਪਰਸਨ ਬਣ ਗਈ ਤਾਂ ਉਸ $54 ਪ੍ਰਤੀ ਘੰਟੇ ਕਮਾਏਗੀ। (Edmonton Journal)



ਨਿਰਮਾਣ ਇੱਜ਼ਤਦਾਰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ "ਚੰਗੇ" ਕੈਰੀਅਰ ਲਈ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

•  ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਕਈ ਨਵੀਆਂ ਖੋਜੀ ਤੇ ਸਫ਼ਲ ਨਿਰਮਾਣ ਅਤੇ ਇੰਜਨੀਅਰਿੰਗ ਕੰਪਨੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕੈਨੇਡਾ ਅਧਾਰਿਤ ਗਲੋਬਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ    
  ਦੁਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਲਈ ਮਾਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
•  ਨਿਰਮਾਣ ਵਿੱਚ ਕੈਰੀਅਰ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਨਿਰਮਾਣ ਮਜ਼ਬੂਤ ਆਰਥਕਿਤਾ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਵੱਡਾ ਭਾਗ ਹੈ। ਇਹ ਢਾਂਚਾ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਉਂਦਾ ਹੈ,    
  ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਊਰਜਾ, ਸਾਫ਼ ਪਾਣੀ ਤੇ ਟੈਲੀਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ ਲਾਈਨਾਂ ਹਨ, ਸਥਾਨ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ  
  ਸਾਨੂੰ ਪਾਰਕ, ਹਸਪਤਾਲ, ਲਾਇਬਰੇਰੀਆਂ ਤੇ ਸਕੂਲ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।
••  ਅੱਜ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਮਾਹੌਲ ਵਿੱਚ, ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਡਿਗਰੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ, ਅੱਜਕਲ ਬਹੁਤ  
  ਸਾਰੇ ਨੌਜਵਾਨ ਆਪਣੀਆਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਡਿਗਰੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਅਦ ਨਿਰਮਾਣ ਵਿੱਚ ਕੈਰੀਅਰ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਕੋਲ   
  ਆਪਣੇ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਕੈਰੀਅਰ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਲੱਭਣ ਦੇ ਬੇਹਤਰ ਮੌਕੇ ਹਨ।

ਨਿਰਮਾਣ ਬੰਦ-ਗਲੀ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਭਰ ਲਈ ਇੱਕ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਰਹੋਗੇ।

•  ਨਿਰਮਾਣ ਵਿੱਚ ਕੈਰੀਅਰ ਦੌਰਾਨ ਬਹੁਤ ਮੌਕੇ ਮਿਲਦੇ ਹਨ। ਉਦਾਹਰਨ ਲਈ:
•  ਮੈਂ ਨਿਰਮਾਣ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹਾਂ, ਆਪਣੀ ਸਕਿਲ ਨੂੰ ਵਿਕਸਤ ਕਰਾਂਗਾ ਤੇ ਹਰੇਕ ਨਵੇਂ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਤਜਰਬੇ ਹਾਸਿਲ ਕਰਾਂਗਾ ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ    
  ਇਲਾਵਾ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਟਰੇਨਿੰਗ ਜਾਂ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ।
•  ਮੈਂ ਸਥਾਪਿਤ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਉੱਚ ਮੈਨਜੇਮੈਂਟ ਅਹੁਦਿਆਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ – ਫੋਰਮੈਨ, ਸੁਪਰਡੈਂਟ, ਸੁਪਰਵਾਈਜ਼ਰ, ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਮੈਨੇਜਰ ਅਤੇ ਨਿਰਮਾਣ ਮੈਨੇਜਰ
   ਦੇ ਵਜੋਂ ਅੱਗੇ ਵਧ ਸਕਦਾ ਹਾਂ।
••  ਜਾਂ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਖੁਦ ਦੀ ਕੰਪਨੀ ਚਲਾ ਸਕਦਾ ਹਾਂ, ਆਪਣੇ ਖੁਦ ਦੇ ਕਲਾਈਂਟ ਬਣਾ ਸਕਦਾ ਹਾਂ ਤੇ ਕੰਮ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਪੱਖਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹਾਂ।
•  ਨਿਰਮਾਣ ਕੈਰੀਅਰ ਰਾਹਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਵੇਖੋ: http://www.careersinconstruction.ca/en/careers/career-paths

ਤੁਸੀਂ ਨਿਰਮਾਣ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਵਿੱਚ ਖੁਦ ਲਈ ਚੰਗੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹੋ।

•  ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਦੇ ਵਜੋਂ ਕੈਰੀਅਰ ਚੰਗੀ ਕੁਆਲਟੀ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਹੋਰ ਕੈਰੀਅਰ ਦੇ ਵਾਂਗ ਹੀ ਮੈਂ ਬਰਾਬਰੀ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਕਮਾ ਸਕਦਾ ਹਾਂ, ਜੋ ਕਿ ਮੇਰੇ ਤਜਰਬੇ ਦੇ   
  ਨਾਲ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਚੰਗੇ ਫਾਇਦੇ ਮਿਲਣਗੇ।
•  ਹਰ ਦਿਨ, ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੀ ਸਿਖਲਾਈ ਤੇ ਹੁਨਰ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਮੌਕੇ ਮਿਲਣਗੇ – ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਤੇ ਆਪਣੇ ਦਿਮਾਗ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਾਲ ਕੁਝ ਹੈਰਾਨਕੁਨ ਬਣਾਉਣ ਦੇ। ਅਜਿਹਾ ਕੁਝ  
  ਜਿਸ ਉੱਤੇ ਮੈਨੂੰ ਮਾਣ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹਾ ਕੁਝ ਜਿਸ ਉੱਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਾਣ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
••  ਮੈਂ ਅਜਿਹੇ ਉਦਯੋਗ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਾਂਗਾ, ਜੋ ਕਿ ਸਥਿਰ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਸ ਦੀ ਮੰਗ ਹੈ – ਕੈਨੇਡਾ ਤੇ ਪੂਰੀ ਦੁਨਿਆਂ ਵਿੱਚ।
•  ਮੈਂ ਨਿਯਮਤ ਘੰਟਿਆਂ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਾਂਗਾ ਤੇ ਖੁਦ ਲਈ, ਪਰਿਵਾਰ ਤੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਾਫ਼ੀ ਵਿਹਲਾ ਸਮਾਂ ਹੋਵੇਗਾ।
•  ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਵੇਖੋ – ਉਸ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਅਸਧਾਰਨ ਨਹੀਂ ਹੈ: www.youtube.com/watchv=iOkFOIGLyWo (ਕੇਵਲ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵਿੱਚ)

ਨਿਰਮਾਣ ਮੁਸ਼ਕਲ, ਸਖ਼ਤ ਮਿਹਨਤ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਹੈ – ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੱਟ ਵੀ ਲੱਗ ਸਕਦੀ ਹੈ।

•  ਨਿਰਮਾਣ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਵੱਧ ਖ਼ਤਰੇ ਵਾਲੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਹਨ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਟਰੇਨਿੰਗ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਸਾਈਟ ਉੱਤੇ ਹਰੇਕ ਲਈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਵੀ ਹਾਂ, ਕੰਮ ਕਰਨ    
  ਦੀ ਥਾਂ ਉੱਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਮਿਆਰਾਂ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ।
••  ਅੱਜ ਦੇ ਆਧੁਨਿਕ ਸਾਧਨ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹਨ, ਵਰਤਣ ਲਈ ਸੌਖੇ ਤੇ ਵੱਧ ਤਕਨੀਕੀ ਹਨ। ਮੈਨੂੰ ਅੱਜ ਦੀ ਨਿਰਮਾਣ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਤਕਨੀਕੀ ਸਕਿਲ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ 
  । ਇਹ ਹੁਣ ਕੇਵਲ ਦਸਤੀ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ।
•  ਮੈਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਘਰ ਬਣਾਉਣ, ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਨੂੰ ਢਾਂਚਾ ਬਣਾਉਣ, ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਨੂੰ ਉੱਚੀਆਂ ਇਮਾਰਤਾਂ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਮਦਦ ਕਰਾਂਗਾ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਪਾਵਾਂਗਾ  
  ਅਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਆਰਥਕਿਤਾ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਮਦਦ ਕਰਾਂਗਾ।

ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ

ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਦੇ ਸਭ ਮਾਲਕ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕੰਮ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਦੇਣ ਅਤੇ ਹਰੇਕ ਕਰਮਚਾਰੀ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕੰਮ ਅਭਿਆਸਾਂ 
ਦੀ ਟਰੇਨਿੰਗ ਦੇਣ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਪਾਬੰਦ ਹਨ। ਉਦਯੋਗ ਵਿੱਚ ਸੁਰੱਖਿਆ ਤੇ ਨਿਰਮਾਣ ਕਾਮੇ ਦੇ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ 
ਲਈ Canadian Federation of Construction Safety Associationsਵੈੱਬਸਾਈਟ www.cfcsa.ca ਨੂੰ ਵੇਖੋ।

http://www.careersinconstruction.ca/en/careers/career-paths
https://www.youtube.com/watch?v=iOkFOIGLyWo
http://www.cfcsa.ca


ਆਪਣੀ ਕੈਰੀਅਰ ਦੀ ਚੋਣ ਦੇ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਪਰਿਵਾਰ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਦੱਸਾਂ

•  ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਸਿੱਖਿਆ ਲਈ ਕਰਜ਼ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਅਪਰੈੱਨਟਿਸ਼ਿਪ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਕਮਾਈ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ।
•  ਕਈ ਤਕਨੀਕੀ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਹਨ – ਇਹ ਕਈ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਇੰਜਨੀਅਰਿੰਗ ਦੇ ਵਾਂਗ ਜਟਿਲ ਹਨ।
•  ਇਸ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਹੈ – ਹੋਰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨੇ ਔਖੇ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਰ ਕੋਈ ਇੱਕੋ ਹੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।
•  ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੰਮ ਹੋਵੇਗਾ – ਯੋਗ ਸਕਿਲ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਦੀ ਕਮੀ ਹੈ।
•  ਮੈਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਣਾਵਾਂਗਾ, ਜੋ ਕਿ ਖਾਸ ਹਨ।
••  "ਚੰਗੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰਾਂ" ਪ੍ਰਤੀ ਨਜ਼ਰੀਆ ਬਦਲ ਰਿਹਾ ਹੈ – ਇਹ ਕਲਾਸ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਤੋਂ ਹੁਸ਼ਿਆਰ ਬੱਚੇ ਇਸ ਉਦਯੋਗ
   ਵਿੱਚ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।
•  ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਆਰਥਕਿਤਾ ਸਾਡੇ ਭਰਪੂਰ ਕੁਦਰਤੀ ਸਰੋਤ ਉਦਯੋਗ ਦੇ ਸਹਾਰੇ ਚੱਲਦੀ ਹੈ – ਇਸ ਦੇ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਜਾਣੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ – ਮੈਂ ਉਸ ਖਾਸ   
  ਉਦਯੋਗ ਦਾ ਭਾਗ ਬਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ।

"ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਬਾਰੇ ਸੋਚਣ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਸੰਦ ਫੜਨ ਲੈਣ ਅਤੇ ਦੁਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਮਾਂ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਅਸਰ ਵੇਖਣ 
ਤੋਂ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀ ਮੂਲ ਇਨਸਾਨੀ ਸੰਤੁਸ਼ਟੀ।"

– Matthew B. Crawford, What a Good Job Looks Like, Forbes.com

ਨਿਰਮਾਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਨਹੀਂ ਰੱਖੇਗਾ।

•  ਨਿਰਮਾਣ ਵਿੱਚ ਕੈਰੀਅਰ ਮੈਨੂੰ ਰਚਨਾਤਮਿਕ, ਆਪਣੇ ਦਿਮਾਗ ਤੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨ ਅਤੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਕੁਝ ਬਣਾਉਣ ਉੱਤੇ ਕੇਂਦਰਿਤ 
  ਰਹਿਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦੇਵਗਾ।
•  ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਖੁੱਲ੍ਹ ਹੋਵੇਗੀ – ਬਾਹਰ ਤੇ ਅੰਦਰ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਉੱਤੇ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰ, ਸੂਬੇ ਅਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਤੇ ਦੁਨਿਆਂ ਭਰ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਥਾਨਾਂ ਉੱਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਦੀ।
•  ਮੈਂ ਖੁਸ਼ ਹੋਵਾਂਗਾ – ਕੁਝ ਮਤਲਬ ਦਾ, ਫਾਇਦੇਮੰਦ, ਰਚਨਾਤਮਿਕ, ਚੁਣੌਤੀਪੂਰਨ ਕੰਮ ਕਰਾਂਗਾ, ਜਿਸ ਲਈ ਕਾਰੀਗਰੀ ਤੇ ਗਿਆਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਖੁਦ ਮਹਾਨ   
  ਕਾਰੀਗਰ ਬਣਨ ਲਈ ਸਮਾਂ, ਪੜ੍ਹਨ ਤੇ ਯਤਨ ਕਰਨ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹੀ ਹਾਂ।
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