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* ਯੂਨੀਵਰਟਸਿੀ ਦੀ ਪੜਾ੍ਈ – ਕੀ ਇਹ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਟਵਚ ਜਾਣ ਦਾ ਟਬਹਤਰੀਨ ਤਰੀਕਾ ਹੈ?

AAT ਅਤੇ CEBR ਫ਼ਰਵਰੀ 2013

ਇੱਕ ਮਾਤਾ-ਟਪਤਾ ਵਜੋਂ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰ ਦੇ ਹੋ ਟਕ ਤੁਹਾਡਾ ਬੱਚਾ ਆਪਣੇ ਕੈਰੀਅਰ ਟਵਚ ਚੰਗੀ ਸੰਭਵ ਿੁਰੂਆਤ ਕਰੇ। ਨੌਜੁਆਨਾਂ 
ਵਲੋਂ  ਸਕੂਲ ਛੱਡਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਕਈ ਟਵਕਲਪ ਉਪਲਬਧ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਗਾਈਡ ਟਵਚ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਕਾਮਯਾਬ 
ਕੈਰੀਅਰ ਟਵਚ ਮੁੱ ਖ ਰਾਹ ਵਜੋਂ ਅਪ੍ਰੈਂਟਿਸਟਿਪ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤੇ ਫ਼ਾਇਟਦਆਂ ਬਾਰੇ ਦੱਟਸਆ ਹੈ। 

ਅਪ੍ਰੈਂਟਿਸਟਿਪ ਕੀ ਹੈ? ਟਸਖਲਾਈ ਨਾਲ ਇਹ ਵਾਕਈ ਇੱਕ ਪ੍ਰਮਾਣਕ ਨੌਕਰੀ ਹੈ, ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਟਕ ਤੁਸੀਂ ਟਸਖਟਦਆਂ 
ਹੋਇਆ ਵੀ ਕਮਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਰਾਿਿਰੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਮਾਣਤਾਪ੍ਰਾਪਤ ਯੋਗਤਾ ਵੀ ਹਾਟਸਲ ਕਰਦੇ ਹੋ। 

ਤਨਖਾਹਾਂ
ਟਸਖਾਂਦਰੂਆਂ ਨੰੂ ਘੱਿੋ-ਘੱਿ ਉਜਰਤ ਫ਼ੀ ਘੰਿੇ £3.50 
ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਕਈ ਨੌਕਰੀਦਾਤਾ 
ਇਸ ਨਾਲੋਂ  ਵੱਧ ਟਦੰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਸੈਕਿਰ, ਇਲਾਕੇ 
ਅਤੇ ਅਪ੍ਰੈਂਟਿਸਟਿਪ ਦੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਟਨਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, 
ਟਜਵੇਂ ਕੁਝ ਉੱਚੀਆਂ ਅਪ੍ਰੈਂਟਿਸਟਿਪਸ ਲਈ ਹਰ ਹਫ਼ਤੇ 
£500 ਤੱਕ ਟਮਲਦੇ ਹਨ। 

ਟਵਿੇਿ ਅਪ੍ਰੈਂਟਿਸਟਿਪ ਦੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਟਵਚ ਤਨਖਾਹਾਂ 
ਅਤੇ ਦਾਖ਼ਲ ਹੋਣ ਦੀ ਕਸੌਿੀ ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਵੇਰਟਵਆਂ ਲਈ 
‘ਅਪ੍ਰੈਂਟਿਸਟਿਪ ਦਾ ਪਤਾ ਲਾਓ’ ‘ਤੇ ਨੌਕਰੀਆਂ ਟਵਚ ਘੋਖ 
ਕਰਟਦਆਂ ਪਤਾ ਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਅਪ੍ਰੈਂਟਿਸਟਿਪ ਲੈਣ ਦੀਆਂ ਿਰਤਾਂ 
ਇੰਗਲੈਂਡ ਟਵਚ ਰਟਹ ਰਹੇ 16 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਮਰ ਵਾਲੇ 
ਟਕਸੇ ਵੀ ਟਵਅਕਤੀ ਲਈ ਅਪ੍ਰੈਂਟਿਸਟਿਪ ਉਪਲਬਧ ਹਨ। 
ਸੈਕਿਰ ਅਤੇ ਨੌਕਰੀ ਨੰੂ ਵੇਖਟਦਆਂ ਦਾਖ਼ਲ ਹੋਣ ਦੀਆਂ 
ਿਰਤਾਂ ਅਲੱਗ ਅਲੱਗ ਹੁੰ ਦੀਆਂ ਹਨ।

ਹਾਲੀਆ ਕਾਨੰੂਨ ਲਾਗੂ ਹੋ ਟਗਆ ਹੈ, ਟਜਸ ਟਵਚ ਟਸਖਣ 
ਟਵਚ ਮੁਿਟਕਲ ਜਾਂ ਅਸਮਰੱਥ (ਅਪੰਗ) ਲੋਕਾਂ ਲਈ 
ਅਪ੍ਰੈਂਟਿਸਟਿਪ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਅੰਗ੍ਰੇਜ਼ੀ ਅਤੇ ਗਟਣਤ 
ਦੀਆਂ ਘੱਿੋ-ਘੱਿ ਿਰਤਾਂ ਟਵਚ ਤਬਦੀਲੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। 
ਇਹ ਤਬਦੀਲੀ ਦਾਖ਼ਲਾ ਪੱਧਰ 3 ਯੋਗਤਾ ਲਈ ਇਹਨਾਂ 
ਟਸਖਾਂਦਰੂਆਂ ਵਾਸਤੇ ਅੰਗ੍ਰੇਜ਼ੀ ਅਤੇ ਗਟਣਤ ਦੀਆਂ ਿਰਤਾਂ 
ਘੱਿ ਕਰੇਗੀ। 

ਅਸਮਰੱਥ (ਅਪੰਗ) ਲੋਕਾਂ ਨੰੂ ਕੰਮ ‘ਤੇ ਰੱਖਣ ਵਾਲਾ 
ਨੌਕਰੀਦਾਤਾ ਆਮ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਟਕਸ ੇਵੀ ਟਬਨੈਕਾਰ ਨੰੂ 
ਇੰਿਰਟਵਊ ਦੀ ਪਿੇਕਿ ਕਰੇਗਾ, ਟਜਸ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ 
ਹੈ ਟਕ ਉਸ ਨੰੂ ਅਸਮਰੱਥਾ (ਅਪੰਗਤਾ) ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ 
ਨੌਕਰੀਦਾਤਾ ਵਲੋਂ ਪਟਰਭਾਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਘੱਿ-ੋਘੱਿ ਕਸੌਿੀ 
ਪਰੂੀ ਕਰਦਾ/ਕਰਦੀ ਹੈ। ਅਸਮਰੱਥਾ (ਅਪੰਗਤਾ) ‘ਤੇ ਭਰੋਸੇ 
ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਵੇਰਟਵਆ ਂਲਈ gov.uk ‘ਤੇ ਸਰਚ ਕਰੋ।

ਸਕੂਲ ਛੱਡਣ ਦੀ ਉਮਰ 
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੱਟਸਆ ਹੈ ਟਕ ਸਾਰੇ ਨੌਜੁਆਨਾਂ ਨੰੂ ਆਪਣੇ 
ਘੱਿੋ-ਘੱਿ 18ਵੇਂ ਜਨਮ-ਟਦਨ ਤੱਕ ਪੜਾ੍ਈ ਜਾਂ ਟਸਖਲਾਈ 
ਦੇ ਟਕਸੇ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਟਵਚ ਹੀ ਬਣੇ ਰਟਹਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। 
ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਸਕੂਲ ਟਵਚ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਰਟਹਣਾ 
ਨਹੀਂ ਹੈ, ਨੌਜੁਆਨਾਂ ਕੋਲ ਚੋਣ ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ ਟਕ ਉਹ 16 ਦੀ 
ਉਮਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੜਾ੍ਈ ਜਾਂ ਟਸਖਲਾਈ ਟਕਵੇਂ ਜਾਰੀ 
ਰੱਖਣ, ਜੋ ਟਕ ਅਪ੍ਰੈਂਟਿਸਟਿਪ ਜਾਂ ਿ੍ਰੇਨੀਟਿਪ ਰਾਹੀਂ ਕੀਤੀ 
ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਉੱਥ ੇਟਕਹੜੇ ਪੱਧਰ ਹਨ?
ਮੌਜੂਦਾ ਮੁਹਾਰਤਾਂ ਅਤੇ ਯੋਗਤਾਵਾਂ ਨੰੂ ਟਧਆਨ ਟਵਚ ਰੱਖਟਦਆਂ ਅਰਜ਼ੀ ਲਈ ਅਪ੍ਰੈਂਟਿਸਟਿਪ ਦੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਪੱਧਰ ਹਨ। 
ਅਪ੍ਰੈਂਟਿਸਟਿਪ ਦੇ ਇਕੋ ਟਜਹੇ ਟਵਟਦਅਕ ਪੱਧਰ ਹੁੰ ਦੇ ਹਨ: 

ਸਾਰੀਆਂ ਅਪ੍ਰੈਂਟਿਸਟਿਪਸ ਟਵਚ ਸਨਅੱਤ ਦੇ ਮਾਣਤਾਪ੍ਰਾਪਤ ਟਮਆਰ ਜਾਂ ਯੋਗਤਾਵਾਂ ਲਈ ਨੌਕਰੀ ‘ਤੇ ਰਟਹੰਟਦਆਂ 
ਟਸਖਲਾਈ ਅਤੇ ਨੌਕਰੀ ‘ਤੇ ਨਾ ਰਟਹੰਟਦਆਂ ਹੋਇਆਂ ਟਸਖਲਾਈ ਦੇ ਟਹੱਸੇ ਿਾਟਮਲ ਹੁੰ ਦੇ ਹਨ। ਕੁਝ ਅਪ੍ਰੈਂਟਿਸਟਿਪਸ ਟਵਚ 
ਟਸਖਾਂਦਰੂ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਨੌਕਰੀ ਦੇ ਕੰਮ ਟਵਚ ਕਾਬਲੀਅਤ ਦੀ ਘੋਖ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਅਖੀਰ ‘ਤੇ 
ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਪਏਗੀ।

ਫ਼ਾਇਦੇ ਕੀ ਹਨ?
ਅਪ੍ਰੈਂਟਿਸਟਿਪਸ ਹੁਣ ਟਡਗ੍ਰੀ ਪੱਧਰ ਅਤੇ ਅਗਾਂਹ ਲਈ ਉਪਲਬਧ ਹਨ। ਇਸ ਵੇਲੇ 50 ਤੋਂ ਵੱਧ ਰਾਿਿਰੀ ਯੂਨੀਵਰਟਸਿੀਆਂ  
ਪਰੇੂ ਸਾਲ ਟਵਚ ਵੱਧ ਦੀ ਪਿੁਿੀ ਨਾਲ ਅਪ੍ਰੈਂਟਿਸਟਿਪਸ ਦੀ ਟਡਗ੍ਰੀ ਦੀ ਲੜੀ ਦੀ ਪਿੇਕਿ ਕਰ ਰਹੀਆ ਂਹਨ।

– ਤਨਖਾਹ ਕਮਾਉਣੀ ਅਤੇ ਭੁਗਤਾਨ ਵਾਲੀ ਛੱੁਿੀ;

– ਤਰੱਕੀ ਦੇ ਟਬਹਤਰੀਨ ਮੌਕੇ, ਭਾਵੇਂ ਹੋਰ ਅਟਧਅਨ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਕੰਮ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ਟਵਚ ਉੱਚੇ ਅਹੁਟਦਆਂ  
‘ਤੇ ਪਹੁੰ ਚਣਾ ਹੋਵੇ; 

– ਭਟਵੱਖ ਟਵਚਲੀ ਕਮਾਈ ਟਵਚ ਸੰਭਵ ਵਾਧਾ – ਅਪ੍ਰੈਂਟਿਸ (ਟਸਖਾਂਦਰੂ) ਆਪਣੀ ਟਸਖਲਾਈ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਟਮੱਥੀ 
ਹੋਈ ਤਨਖਾਹ ਟਵਚ ਵਾਧੇ ਦਾ ਅਨੰਦ ਮਾਣਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉੱਚੀ ਅਪ੍ਰੈਂਟਿਸਟਿਪ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਆਪਣੀ 
ਟਜੰ਼ਦਗੀ ਟਵਚ ਅੰਦਾਜ਼ਨ £150,000 ਦੀ ਵਧੀ ਹੋਈ ਆਮਦਨ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਨ।*

ਤੁਸੀਂ ਅਰਜ਼ੀ ਟਕਵੇਂ ਟਦਓ?
ਪੂਰੇ ਇੰਗਲੈਂਡ ਟਵਚ ਕਈ ਕੈਰੀਅਰਾਂ ਅਤੇ ਸਨਅੱਤਾਂ ਟਵਚ ਟਕਸੇ ਵੀ ਸਮੇਂ ਅਪ੍ਰੈਂਟਿਸਟਿਪ ਦੀਆਂ 28,000 ਤੱਕ  
ਨੌਕਰੀਆਂ ਆੱਨਲਾਈਨ ਉਪਲਬਧ ਹੁੰ ਦੀਆਂ ਹਨ। gov.uk/apply-apprenticeship ‘ਤੇ ਜਾਓ। ਤੁਸੀਂ 
ਕੀਵਰਡ (ਨੌਕਰੀ ਦਾ ਕੰਮ, ਕੰਮ-ਧੰਦੇ ਦੀ ਟਕਸਮ ਜਾਂ ਅਪ੍ਰੈਂਟਿਸਟਿਪ ਦਾ ਪੱਧਰ) ਅਤੇ ਥਾਂ ਰਾਹੀਂ ਪਤਾ ਲਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। 

ਟਜਵੇਂ ਹੀ ਢੁਕਵੀਂ ਨੌਕਰੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡਾ ਪੁੱ ਤਰ ਜਾਂ ਧੀ ਬਸ ਵੈਬਸਾਈਿ ‘ਤੇ ਰਟਜਸਿਰ ਕਰ ਸਕਦਾ/ਸਕਦੀ ਹੈ 
ਅਤੇ ਕੰਮ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਪੜਾਅ-ਦਰ-ਪੜਾਅ ਟਹਦਾਇਤਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰ ਸਕਦਾ/ਸਕਦੀ ਹੈ। 

ਸਾਡੇ YouTube ਚੈਨਲ ‘ਤੇ ਅਪ੍ਰੈਂਟਿਸਟਿਪਸ ਬਾਰੇ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਣ ਬਾਰੇ ਲਾਹੇਵੰਦ ਸੁਝਾਅ ਅਤੇ ਨੁਕਤੇ ਟਦੱਤੇ ਗਏ 
ਹਨ, ਨਾਲ ਹੀ ਹੋਰ ਵੀਡੀਓ ਹਨ, ਇਹਨਾਂ ਲਈ YouTube ‘ਤੇ ਜਾਓ ਅਤੇ apprenticeships/NAS ਸਰਚ 
ਕਰੋ। 

ਜੇ ਉਹ ਅਪ੍ਰੈਂਟਿਸਟਿਪ ਜਾਂ ਨੌਕਰੀ ਲਈ ਪੂਰੀ ਤਰਾ੍ਂ ਟਤਆਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੇ ਲੋੜ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਣੀ ਅੰਗ੍ਰੇਜ਼ੀ ਅਤੇ 
ਗਟਣਤ ਸੁਧਾਰਣ ਲਈ ਕੰਮ ਦਾ ਵੱਡਮੁੱ ਲਾ ਅਨੁਭਵ ਅਤੇ ਮੌਕਾ ਹਾਟਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਥਾਨਕ ਨੌਕਰੀਦਾਤਾ ਨਾਲ 
ਟਸਖਲਾਈ ਲੈਣ ਵਾਲਾ/ਵਾਲੀ (ਿ੍ਰੇਨੀਟਿਪ) ਬਣਨ ਦੀ ਕੋਟਿਿ ਕਰ ਸਕਦਾ/ਸਕਦੀ ਹੈ। ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜਾਂ ਿ੍ਰੇਨੀਟਿਪ ਦੇ 
ਮੌਟਕਆਂ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ gov.uk/find-traineeship ‘ਤੇ ਜਾਓ। 

ਨਾਂ ਪੱਧਰ ਇਕੋ ਟਜਹੇ  ਟਵਟਦਅਕ ਪੱਧਰ 

ਇੰਿਰਮੀਡੀਏਿ 2 5 GCSE ਪਾਸ

ਐਡਵਾਂਸਡ 3 2 A ਪੱਧਰ ਪਾਸ

ਹਾਇਰ 4, 5, 6 ਅਤ ੇ7 ਫ਼ਾਉਂਡੇਿਨ ਟਡਗ੍ਰੀ ਅਤੇ ਵੱਧ

ਟਡਗ੍ਰੀ 6 ਅਤੇ 7 ਬੈਚਲਰ’ਸ ਜਾਂ ਮਾਸਿਰ’ਸ ਟਡਗ੍ਰੀ

gov.uk ਤੇ ਅਪ੍ਰੈਂਟਿਸਟਿਪ  
ਸਰਚ ਕਰੋ

ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਲਟਆਏ ਹਨ
National
Apprenticeship
Service


