
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ਕਸਟਮ ਜੌਬ ਖੋਜ ਲਾਭ ਸਹਾਇਤਾ 
ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੀ ਕੰਮ ਤ ੇਲੱਗੀ ਸੱਟ ਜਾਾਂ ਬੀਮਾਰੀ ਲਈ ਤੁਹਾਨ ੰ  ਵਿਕਲਪਕ ਰਜੁ਼ਗਾਰ 

ਲੱਭਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਤਾਾਂ WCB ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। 

ਕੰਮ ਤੇ ਵਾਪਸ ਜਾ ਰਹ ੇਹ ੋ

ਜਦੋਂ ਤੁਸੀ ਾਂ ਆਪਣੇ ਕੇਸ ਮੈਨੇਜਰ ਨਾਲ ਵਮਲ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਆਪਣੀ 

ਵਰਕਿਰੀ ਅਤੇ ਕੰਮ ਤ ੇਿਾਪਸੀ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਉਾਂਦੇ ਹੋ, ਕੰਮ ਤੇ ਿਾਪਸੀ ਦੇ 

ਵਿਕਲਪਾਾਂ ਬਾਰੇ ਸਿਾਲ ਪੁੱਛਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਲਓ। ਜਦੋਂ ਵਕ ਸਾਡੀ 

ਤਰਜੀਹ ਤੁਹਾਨ ੰ  ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਰਜੁ਼ਗਾਰਦਾਤਾ ਨ ੰ  ਉਸ ੇਨੌਕਰੀ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ 

ਇੱਕ ਸਫਲ ਥਾਾਂ ਪਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਨੌਕਰੀ ਦਾ ਸੋਵਿਆ ਹੋਇਆ 

ਸੰਸਕਰਣ ਜਾਾਂ ਪ ਰੀ ਤਰ੍ਾਾਂ ਨਿੀ ਾਂ ਭ ਵਮਕਾ, ਅਸੀ ਾਂ ਵਿਕਲਪਾਾਂ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ 

ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਦੀ ਿੀ ਕੋਵ਼ਿ਼ਿ ਕਰਾਾਂਗੇ, ਜੇਕਰ ਥਾਾਂ ਸੰਭਿ ਨਹੀ ਾਂ ਹੈ। 

ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਮੁੜ-ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਸਹਾਇਤਾ 

ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਵਹੱਸ ੇਵਿੱਚ ਨੌਕਰੀ ਦੀ ਕੋਵਚੰਗ ਵਿੱਚ ਮਹਾਰਤ ਿਾਲੇ ਇੱਕ ਰਜੁ਼ਗਾਰ 

ਸੇਿਾ ਪਰਦਾਤਾ ਨ ੰ  ਅਭੀਵਨਰਦੇ਼ਿ ਼ਿਾਮਲ ਹੈ। ਰਜੁ਼ਗਾਰ ਮਾਹਰ ਤੁਹਾਨ ੰ , ਤੁਹਾਡੇ ਹਨੁਰਾਾਂ, 

ਕੰਮ ਦੇ ਤਜਰਬੇ ਅਤੇ ਕੰਮ ਦੀਆਾਂ ਰਚੁੀਆਾਂ ਨ ੰ  ਜਾਣਨ ਲਈ ਸਮਾਾਂ ਲਿੇਗਾ ਤਾਾਂ ਜੋ ਤੁਹਾਨ ੰ  

ਨੌਕਰੀ ਦੇ ਨਿੇਂ ਮੌਵਕਆਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ ਜੋ ਕਾਰਜਬਲ 

ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਸੁਰੱਵਿਅਤ ਮੁੜ-ਪਰਿੇ਼ਿ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦੇ ਹਨ। 

ਇੱਕ ਟੀਮ ਦੇ ਰ ਪ ਵਿੱਚ, ਤੁਸੀ ਾਂ, ਰਜੁ਼ਗਾਰ ਮਾਹਰ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਕੇਸ ਮੈਨੇਜਰ 

ਇਹ ਸਮਝਣ ਲਈ ਕੁਝ ਹਨੁਰ ਵਿਕਾਸ  

(ਵਜਿੇਂ ਵਕ ਕੰਵਪਊਟਰ ਕਲਾਸਾਾਂ) ਅਤੇ ਨੌਕਰੀ ਦੀ ਿੋਜ ਦੇ ਮੌਵਕਆਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰ 

ਸਕਦ ੇਹੋ ਤਾਾਂ ਜੋ ਇਹ ਸਮਝਣ ਲਈ ਵਕ ਉਥੇੱ ਵਕਹੜੀਆਾਂ ਨੌਕਰੀਆਾਂ ਹਨ ਜੋ 

ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਢਕੁਿੀਆਾਂ ਹਨ। 

ਇੱਕ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਾਾਂ ਸਮਰਥਿਤ ਨੌਕਰੀ ਦੀ ਖੋਜ 

ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਉਪਲਬਿ ਪੁਨਰ-ਰਜੁ਼ਗਾਰ ਸਹਾਇਤਾ ਦਾ ਵਹੱਸਾ ਇੱਕ ਵਿੱਤੀ ਤੌਰ ਤ ੇ

ਸਹਾਇਤਾ ਪਰਾਪਤ ਨੌਕਰੀ ਦੀ ਿੋਜ ਹੈ, ਜੋ ਨੌਕਰੀ ਿੋਜ ਤਕਨੀਕਾਾਂ, ਇੰਟਰਵਿਊ ਦੇ ਹਨੁਰ 

ਅਤੇ ਹੋਰ ਬਹਤੁ ਕੁਝ ਤ ੇਕੋਵਚੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ। 

ਜਦੋਂ ਤੁਸੀ ਾਂ ਇੱਕ ਵਕਵਰਆ਼ਿੀਲ ਨੌਕਰੀ ਦੀ ਿੋਜ ਼ੁਿਰ  ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤਾਾਂ ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ 

ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਰਜੁ਼ਗਾਰ ਸੇਿਾ ਪਰਦਾਤਾ ਦਾ ਉਤ਼ਿਾਹ 

ਅਤੇ ਮਹਾਰਤ ਹੋਿੇਗੀ। 

ਲਾਭ ਦੀ ਲੰਬਾਈ 

ਇੱਕ ਸਮਰਵਥਤ ਨੌਕਰੀ ਦੀ ਿੋਜ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ 12 ਹਫ਼ਵਤਆਾਂ (ਲਗਭਗ 3 ਮਹੀਨੇ) 

ਤੱਕ ਰਵਹੰਦੀ ਹ।ੈ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ, ਤੁਹਾਡਾ ਸਮਰਵਪਤ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਮਾਹਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ 

ਕੰਮ ਕਰਨ ਯੋਗ ਨੌਕਰੀਆਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ। 

ਇੱਕ ਅੱਪਡੇਟ ਕੀਤੇ ਰੈਵਜ਼ਊਮ ੇਦੇ ਨਾਲ ਵਤਆਰ, ਤੁਹਾਨ ੰ  ਨਿਾਾਂ ਰਜੁ਼ਗਾਰ ਸੁਰੱਵਿਅਤ 

ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ ਇੰਟਰਵਿਊ ਵਿੱਚ ਵਹੱਸਾ ਲੈਣ ਲਈ ਸਮਰਥਨ ਅਤੇ 

ਭਰੋਸਾ ਹੋਿੇਗਾ। 

ਲਾਭ ਦਾ ਥਵਸਤਾਰ 

ਸਾਰੇ ਜ਼ਿਮੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਇੱਕ ਸਫਲ ਨੌਕਰੀ ਦੀ ਿੋਜ ਲਈ ਇੱਕ ੋਵਜਹਾ ਅਨੁਭਿ ਨਹੀ ਾਂ 

ਕਰਨਗੇ। ਕੁਝ ਨ ੰ  ਸਮੇਂ ਅਤੇ/ਜਾਾਂ ਿਾਿ  ਸਰੋਤਾਾਂ (ਵਜਿੇਂ ਵਕ ਇੱਕ-ਨਾਲ-ਇੱਕ ਕੋਵਚੰਗ) ਦੇ 

ਰ ਪ ਵਿੱਚ ਥੋੜਾ ਹੋਰ ਸਮਰਥਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। WCB ਅਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਰਜੁ਼ਗਾਰ 

ਸੇਿਾ ਪਰਦਾਤਾ ਤੁਹਾਡੇ ਵਨੱਜੀ ਹਾਲਾਤਾਾਂ ਦੀ ਸਮੀਵਿਆ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਇਹ ਵਨਰਿਾਰਤ 

ਕਰ ਸਕਦਾ ਹ ੈਵਕ ਤੁਹਾਡੀ ਨੌਕਰੀ ਦੀ ਿੋਜ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਣ ਲਈ ਤੁਹਾਨ ੰ  ਹੋਰ 

ਸਮਾਾਂ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। 

ਥਵਸਤਾਰ ਤੇ ਥਵਚਾਰ 

ਪਵਹਲਾ ਵਿਚਾਰ ਨੌਕਰੀ ਦੀ ਿੋਜ ਲਈ ਤੁਹਾਡੀ ਿਚਨਬੱਿਤਾ ਹੈ।  ਜੇਕਰ ਤੁਸੀ ਾਂ ਰਝੁੇ 

ਹੋਏ ਹੋ ਅਤੇ ਸਫ਼ਲ ਹੋਣ ਲਈ ਸਖ਼ਤ ਵਮਹਨਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹ,ੋ ਪਰ ਇੱਕ ਵਿਹਾਰਕ 

ਨੌਕਰੀ ਦੀ ਅਗਿਾਈ ਲੱਭਣ ਵਿੱਚ ਅਸਮਰੱਥ ਰਹੇ ਹ,ੋ ਤਾਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਕੇਸ ਮੈਨੇਜਰ 

ਤੁਹਾਡੇ ਨੌਕਰੀ ਿੋਜ ਲਾਭਾਾਂ ਲਈ ਚਾਰ-ਹਫ਼ਤ ੇਦੇ ਿਾਿੇ ਨ ੰ  ਮਨਜ਼ ਰੀ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ। 

ਿਾਿ  ਵਿਸਥਾਰ ਵਿਚਾਰਾਾਂ ਵਿੱਚ ਼ਿਾਮਲ ਹਨ: 

 ਕੀ ਤੁਸੀ ਾਂ ਹਾਈ ਸਕ ਲ ਵਡਪਲੋਮਾ ਪਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਹੈ? 

 ਕੀ ਤੁਹਾਨ ੰ  ਦਭੁਾ਼ਿੀਏ ਦੀ ਲੋੜ ਹ?ੈ 

 ਕੀ ਤੁਸੀ ਾਂ ਨੌਕਰੀ ਦੀ ਿੋਜ ਦੇ ਸਮੇਂ 60 ਅਤ ੇਿੱਿ ਹੋ? 

ਸੁਤੰਤਰ ਿੋਜ* ਇਹ ਪੁ਼ਿਟੀ ਕਰਦੀ ਹੈ ਵਕ ਇਹ ਵਨੱਜੀ ਕਾਰਕ ਤੁਹਾਡੀ ਨੌਕਰੀ ਦੀ ਿੋਜ 

ਨ ੰ  ਪਰਭਾਿਤ ਕਰ ਸਕਦ ੇਹਨ, ਇਸਲਈ ਉਹਨਾਾਂ ਨ ੰ  ਤੁਹਾਡੀ ਨੌਕਰੀ ਿੋਜ ਦੇ ਅੱਗੇ 

ਿਿਣ ਦੇ ਰ ਪ ਵਿੱਚ ਮੰਵਨਆ ਜਾਿੇਗਾ। 

ਵਦੱਤੀ ਗਈ ਕੋਈ ਿੀ ਿਾਿਾ ਉਦੋਂ ਿਤਮ ਹੋ ਜਾਾਂਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਇੱਕ 

ਵਿਹਾਰਕ ਲੀਡ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕੀਤੀ ਜਾਾਂਦੀ ਹੈ। ਸਮਰਵਥਤ ਨੌਕਰੀ ਦੀ ਿੋਜ ਲਈ 

ਉਪਲਬਿ ਅਵਿਕਤਮ ਸਮਾਾਂ 20 ਹਫ਼ਤ ੇਹ।ੈ 

ਆਪਣੀ ਨੌਕਰੀ ਦੀ ਖੋਜ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰ ੋ

WCB ਤੁਹਾਨ ੰ  ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਸਫਲਤਾ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰੇਗਾ। ਆਪਣੀ ਨੌਕਰੀ 

ਦੀ ਿੋਜ ਦਾ ਵਜ਼ੰਮਾ ਲਓ ਅਤੇ ਸਿਾਲ ਪੁੱਛੋ, ਰਚਨਾਤਮਕ ਬਣੋ, ਦੋਸਤਾਾਂ, 

ਗੁਆਾਂਢੀਆਾਂ, ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਸਵਹਕਰਮੀਆਾਂ ਜਾਾਂ ਆਪਣੇ ਸਾਬਕਾ ਰਜੁ਼ਗਾਰਦਾਤਾ ਨ ੰ  

ਲੀਡ ਲਈ ਪੁੱਛੋ। ਤੁਸੀ ਾਂ ਕਦ ੇਨਹੀ ਾਂ ਜਾਣਦ ੇਵਕ ਇੱਕ ਮਹਾਨ ਲੀਡ ਵਕੱਥੋਂ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ 

ਅਤੇ ਤੁਸੀ ਾਂ ਇਸ ਨ ੰ  ਗੁਆਉਣ ਦਾ ਜੋਿਮ ਨਹੀ ਾਂ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ।  

ਅਸੀ ਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਨੌਕਰੀ ਦੀ ਿੋਜ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ ਹਰ ਉਵਚਤ ਕੋਵ਼ਿ਼ਿ 

ਕਰਾਾਂਗੇ। ਅਸੀ ਾਂ ਚਾਹੁੰਦ ੇਹਾਾਂ ਵਕ ਤੁਸੀ ਾਂ ਆਪਣੀ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਮੁੜ ਪਰਾਪਤ ਕਰ ੋਅਤੇ 

ਸਫਲ ਹੋਿ।ੋ 

* ਆਰ.ਏ. ਮਾਲਟੇਸਟ ਐਾਂਡ ਐਸੋਸੀਏਟਸ ਵਲਵਮਟੇਡ 
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1-866-922-9221 (AB ਦ ੇਅਦੰਰ) 
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ਕਰਮਚਾਰੀ ਤੱਥ ਸੀਟ 
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