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ਨੌਕਰੀ ਤ ੇਸਿਖਲਾਈ (Training on the Job, TOJ)
TOJ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਉਦੋਂ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਨੌਕਰੀ ਪ੍ਾਪਤ ਕਰਨ ਵਵੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਲਈ 
ਵਤਆਰ ਕੀਤਾ ਵਗਆ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣ ੇਹਾਦਸ ੇਤੋਂ ਪਵਹਲੇ ਵਾਲੀ ਨੌਕਰੀ ਤ ੇਵਾਵਪਸ 
ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦੇ। ਜ ੇਤੁਹਾਨੂੰ ਅਵਜਹੀ ਕਰੋਈ ਨੌਕਰੀ ਵਮਲਦੀ ਹੈ ਵਜਸ ਲਈ ਸਾਈਟ ਉੱਤੇ 
ਵਸਖਲਾਈ ਦੀ ਲਰੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤਾ ਂਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਵੇਂ ਵਨਯਰੋਜਕਦ ੇਨਾਲ ਨਵੀਂ ਪਰੋਜੀਸ਼ਨ 
ਲਈ ਵਸਖਲਾਈ ਦੀ ਲਾਗਤ ਸਾਝਂੀ ਕਰਾਗਂੇ। 

TOJ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਵੱਚ ਹਰੋਣ ਦੌਰਾਨ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਪੂਰੀ ਤਨਖਾਹ ਪ੍ਾਪਤ ਕਰਰੋਗ ੇਅਤੇ  
ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਵੀਂ ਪਰੋਜੀਸ਼ਨ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਵਮਲਦੀ ਹੈ ਤਾ ਂਅਸੀਂ ਅਦਾ ਵਦੱਤੀ ਗਈ ਤਨਖਾਹ 
ਦੀ ਇੱਕ ਪ੍ਤੀਸ਼ਤਤਾ ਵਨਯਰੋਜਕ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਕਰੇਗਾ। ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੌਕਰੀ ਪ੍ਾਪਤ ਕਰਨ 
ਵਵੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਵੇਂ ਵਨਯਰੋਜਕ ਨੂੰ ਵਸਖਲਾਈ ਲਾਗਤਾ ਂ
ਕਵਰ ਕਰਨ ਵਵੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਇੱਕ ਸਨਯੋਜਕ ਲੱਭਣਾ
ਤੁਹਾਡੀ ਨੌਕਰੀ ਦੀ ਖੌਜ ਦੌਰਾਨ, ਜ ੇਤੁਹਾਨੂੰ ਸੰਭਾਵੀ ਵਨਯਰੋਜਕ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਤਾ ਂ
ਤੁਹਾਡਾ ਕੇਸ ਪ੍ਬੰਧਕ ਉਹਨਾ ਂਨੂੰ ਪੁੱਛ ਸਕਦਾ ਹੈ ਵਕ, ਕੀ ਉਹ TOJ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਵੱਚ 
ਵਦਲਚਸਪੀ ਰੱਖਦ ੇਹਨ। ਆਪਣ ੇਕੇਸ ਪ੍ਬੰਧਕ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਰੋ। 

TOJ ਪ੍ੋਗਰਾਮ ਸਕੰਨੇ ਿਮੇਂ ਤੱਕ ਚਲ ਿਕਦਾ ਹੈ?
ਤੁਸੀਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੇਸ ਪ੍ਬੰਧਕ, ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਵੇਂ ਵਨਯਰੋਜਕ ਨਵੀਂ ਨੌਕਰੀ ਦੀਆ ਂਕੌਸ਼ਲ 
ਲਰੋੜਾ,ਂ ਤੁਹਾਡੇ ਬਦਲਣਯਰੋਗ ਕੌਸ਼ਲ ਅਤੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਾ ਂਇੱਕ ਉਪਯਰੋਗੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਬਣਨ 
ਲਈ ਨਵੇਂ ਕੌਸ਼ਲ ਵਸੱਖਣ ਲਈ ਤੁਹਾਡੇ ਲਰੋੜੀਂਦਾ ਸਮੇਂ ਦਾ ਮੁਲਾਕਂਣ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਡੇ TOJ 
ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ (4 ਮਹੀਵਨਆ ਂਤੱਕ) ਦ ੇਸਮੇਂ ਨੂੰ ਵਨਰਧਾਵਰਤ ਕਰਰੋਗੇ।

ਫੇਰ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ ਜੇਕਰ ਮੈਨੂੰ TOJ ਪ੍ੋਗਰਾਮ ਦੇ ਦੌਰਾਨ 
ਦੁਬਾਰਾ ਿੱਟ ਲੱਗ ਜਾਏ?
TOJ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਰਾਹੀਂ ਰੱਖ ੇਗਏ ਵਵਅਕਤੀਆ ਂਨੂੰ WCB ਵੱਲੋਂ ਸ਼ਾਵਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਦਂਾ ਹੈ। 
ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ TOJ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦ ੇਦੌਰਾਨ ਸੱਟ ਲੱਗੀ ਹੈ ਜਾ ਂਤੁਹਾਡੀ ਵਪਛਲੀ ਸੱਟ ਹਰੋਰ 
ਵੱਧ ਜਾਦਂੀ ਹੈ, ਤਾ ਂਦਾਅਵਾ ਲਾਗਤਾ ਂਇਡੰਸਟ੍ੀ ਤੇ ਲਾਗ ੂਹੁੰਦੀਆ ਂਹਨ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਵੇਂ 
ਵਨਯਰੋਜਕ ਦ ੇWCB ਖਾਤ ੇਤੇ ਨਹੀਂ। 

ਕੋਈ ਸਨਯੋਜਕ TOJ ਸਵੱਚ ਸਦਲਚਿਪੀ ਸਕਉਂ ਰੱਖੇਗਾ?
•     ਇੱਕ ਕੁਸ਼ਲ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਸਮੂਹ (ਪੂਲ) ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ।

•     ਪੂਰਵ ਜਾਚਂ ਅਤੇ ਭਰਤੀ ਦਾ ਸਮਾ ਂਬਚਾਉਣਾ।

•     ਵਸਖਲਾਈ ਵਮਆਦ ਦ ੇਦੌਰਾਨ ਵਸਖਲਾਈ ਲਾਗਤਾ/ਂਤਨਖਾਹਾ ਂਤੇ ਪੈਸ ੇ
ਬਚਾਉਣਾ।

•     ਵਕਸ ੇਸੱਟ ਜਾ ਂਦੁਬਾਰਾ ਸੱਟ ਲੱਗਣ ਦੀਆ ਂਲਾਗਤਾ ਂਲਈ ਵਨਯਰੋਜਕ ਰੱਵਖਆ ਜਰੋ 
ਵਕਸ ੇTOJ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦ ੇਦੌਰਾਨ ਵਾਪਰਦੀ ਹੈ।

•     ਵਨਯਰੋਜਕਾ ਂਕਰੋਲ ਇੱਕ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਾ ਂਵਸਵਖਅਤ ਸਟਾਫ ਮੈਂਬਰ ਹਰੋਵੇਗਾ ਜਰੋ ਕੰਪਨੀ 
ਲਈ ਯਰੋਗਦਾਨ ਦਏਗਾ। 

TOJ ਪ੍ੋਗਰਾਮ ਕੰਮ ਦੀ ਅਿਲ ਿੈਸਟੰਗ ਸਵੱਚ ਨਵੇਂ ਕੁਸ਼ਲਾ ਂਅਤੇ ਤਜਰਬ ੇ
ਨੂੰ ਸਵਕਸਿਤ ਕਰਨ ਸਵੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰਦੇ ਹਨ। 


