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INSTITUTE OF TECHNOLOGY 

 
ਿਬਰ੍ਿਟਸ਼ ਕੋਲੰਬੀਆ ਦੀ ਇੰਸਟੀਿਚਊਟ ਆਫ਼ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਸਕੂਲ ਦਾ ਿਬਜ਼ਨਸ ਿਵਭਾਗ, ਫੁੱਲ-ਟਾਈਮ, ਿਬਜ਼ਨਸ ਮੈਨੇਜਮਟ ਸਟੱਡੀਜ਼ 

ਪਰ੍ੋਗਰਾਮ, ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰਲੇ ਅਤ ੇਫੌਰਨ ਤ ਵੀਜ਼ੇ ਵਾਲੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦੂਜੀ ਜ਼ਬਾਨ ਵਾਲੇ (ਈ ਐੱਸ ਐੱਲ) ਿਵਿਦਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਉੱਚ ਪੱਧਰ ਦੀ 
ਪੜਾਈ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਪਰ੍ਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹ।ੈ ਬਾਰਾਂ-ਮਹੀਿਨਆਂ ਦਾ ਇਹ ਪਰ੍ੋਗਰਾਮ, ਿਬਜ਼ਨਸ ਨਾਲ ਸੰਬੰਿਧਤ ਕਈ ਮੁਢਲੇ ਕੋਰਸ 

ਕਰਵਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਿਜਸ ਿਵਚ ਅਕਾਊਂਿਟੰਗ, ਮੈਨੇਜਮਟ, ਅਤ ੇਇਕਨੌਿਮਕਸ ਵਰਗੇ ਿਵਸ਼ੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ ਅਤ ੇਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਬੀ ਸੀ ਆਈ 

ਟੀ ਦੀਆਂ ਬੋਲੀ ਨਾਲ ਸੰਬੰਿਧਤ ਸ਼ਰਤਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ਲਈ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਪੜਾਈ ਵੀ ਕਰਵਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਤੁਸ  ਕੰਮ `ਤੇ ਪਰ੍ੈਕਟੀਕਲ 

ਅਤ ੇਸਟੱਡੀ ਦੇ ਹੁਨਰ ਿਸੱਖੋਗੇ ਿਜਵ ਿਕ ਟੀਮਾਂ ਿਵਚ ਿਕਵ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਿਕਰ੍ਟੀਕਲ ਿਥਿਕੰਗ, ਅਤ ੇਪੇਸ਼ਕਾਰੀਆਂ ਦ ੇਹੁਨਰ ਅਤੇ ਹੋਰ 

ਪੋਸਟ-ਸੈਕੰਡਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਉਲਟ, ਤੁਹਾਡ ੇਕੋਰਸਾਂ ਦੇ ਉਪਲਬਧ ਹੋਣ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਿਦੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। 
 
ਪਰ੍ੋਗਰਾਮ ਦੇ ਅੰਤ ਿਵਚ, ਤੁਸ  ਐਸੋਸੀਏਟ ਸਰਟੀਿਫਕੇਟ ਪਰ੍ਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਅਤ ੇਬੀ ਸੀ ਆਈ ਟੀ ਿਵਚਲੇ ਬਹੁਤੇ ਿਬਜ਼ਨਸ ਿਡਪਲੋਮਾ 
ਪਰ੍ੋਗਰਾਮਾਂ ਦੇ ਲੈਵਲ 2 ਿਵਚ ਦਾਖਲੇ ਲਈ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋਵੋਗੇ।  
 
ਬੀ ਸੀ ਆਈ ਟੀ ਬਾਰ ੇ

 
ਿਬਰ੍ਿਟਸ਼ ਕੋਲੰਬੀਆ ਇੰਸਟੀਿਚਊਟ ਆਫ਼ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ (ਬੀ ਸੀ ਆਈ ਟੀ) ਉੱਚ ਪੱਧਰ ਦੀ ਅਕਾਦਿਮਕ ਪੜਾਈ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੀ ਹ ੈਿਕਉਂਿਕ 

ਸਾਡੇ ਪਰ੍ੋਗਰਾਮ, ਅਮਲੀ, ਪਰ੍ੈਕਟੀਕਲ ਪੜਾਈ ƒ ਮੁੱਖ ਰੱਖ ਕੇ ਖਾਸ ਤੌਰ `ਤੇ ਿਤਆਰ ਕੀਤ ੇਗਏ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਤੁਹਾƒ ਦੁਨੀਆਂ ਭਰ ਿਵਚ 

ਕਾਮਯਾਬ ਕੈਰੀਅਰਾਂ ਲਈ ਿਤਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਬੀ ਸੀ ਆਈ ਟੀ, ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਇਕ ਪਰ੍ਮੁੱਖ ਪੌਲੀਟੈਕਿਨਕ ਸੰਸਥਾ ਹ ੈਿਜਸ ਦ ੇਵੱਡੀ 
ਬਹੁਿਗਣਤੀ ਗਰੈਜੂਏਟਾਂ ƒ ਗਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਤ ਬਾਅਦ ਕੁਝ ਮਹੀਿਨਆਂ ਿਵਚ ਹੀ ਆਪਣੀ ਬੀ ਸੀ ਆਈ ਟੀ ਦੀ ਪੜਾਈ ਨਾਲ ਸੰਬੰਿਧਤ 

ਨੌਕਰੀ ਿਮਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। 
 
ਵਨੈਕਵੂਰ ਿਵਚ ਰਿਹਣਾ 
 
ਬੀ ਸੀ ਆਈ ਟੀ ਵੈਨਕੂਵਰ ਿਵਚ ਸਿਥਤ ਹੈ, ਜੋ ਿਕ ਕੈਨੇਡਾ ਦ ੇਪੱਛਮੀ ਤੱਟ `ਤੇ ਹ ੈਅਤ ੇਇਸ ਸ਼ਿਹਰ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਜੰਗਲ, ਪਹਾੜ 

ਅਤ ੇਪੈਸੇਿਫਕ ਸਮੁੰ ਦਰ ਹੈ। ਗਰੇਟਰ ਵੈਨਕੂਵਰ ਦਾ ਇਲਾਕਾ ਮਨੋਰੰਜਨ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰ ੇਮੌਕੇ ਪਰ੍ਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹ ੈਿਜਸ ਿਵਚ ਕਾਇਐਿਕੰਗ, 

ਸਕੀਇੰਗ, ਸਨੋਅਬੋਰਿਡੰਗ, ਅਤ ੇਬਾਹਰ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਹੋਰ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਵੈਨਕੂਵਰ ਸੁਰੱਿਖਅਤ ਅਤ ੇ

ਪਹੁੰ ਚਯੋਗ ਸ਼ਿਹਰ ਵੀ ਹੈ, ਿਜਸ ਕੋਲ ਬੱਸਾਂ-ਗੱਡੀਆਂ ਦਾ ਵਧੀਆ ਿਸਸਟਮ ਹ ੈਅਤ ੇਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਹੈ ਿਜਹੜਾ ਿਕ ਵੱਡੇ ਸ਼ਿਹਰਾਂ 
ਿਵਚ ਦੇਖਣ ƒ ਘੱਟ ਹੀ ਿਮਲਦਾ ਹੈ। ਵੈਨਕੂਵਰ, ਬਹੁਸਿਭਆਚਾਰਾਂ ਵਾਲੇ  ਵਸਨੀਕਾਂ ਅਤ ੇਯਾਤਰੂਆਂ ਕਰਕ ੇਦੁਨੀਆਂ ਭਰ ਿਵਚ ਜਾਿਣਆ 

ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤ ੇਇੱਥੇ ਸਾਲ 2010 ਦੀਆਂ ਿਵੰਟਰ ਓਲੰਿਪਕ ਅਤੇ ਪੈਰਾਲੰਿਪਕ ਗੇਮਾਂ ਹ ੋਰਹੀਆਂ ਹਨ।  
 
ਬੀ ਸੀ ਆਈ ਟੀ ਦਾ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਸਟੂਡਟ ਸਟਰ, ਵੈਨਕੂਵਰ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਏਅਰਪੋਰਟ `ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਸੁਆਗਤ ਕਰਨ ਲਈ ਿਕਸੇ 

ਦੋਸਤਾਨਾ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਦਾ ਪਰ੍ਬੰਧ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੋ ਿਕ ਤੁਹਾƒ ਏਅਰਪੋਰਟ ਤ ਤੁਹਾਡੀ ਿਰਹਾਇਸ਼, ਹੋਮਸਟੇਅ ਪਿਰਵਾਰ, ਜਾਂ ਕਪਸ ਤ 

ਬਾਹਰਲੀ ਿਕਸੇ ਹੋਰ ਿਰਹਾਇਸ਼ `ਤ ੇਲੈ ਕੇ ਜਾਵੇਗਾ। ਜਾਣ ਵੇਲੇ ਵੈਨਕੂਵਰ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਏਅਰਪੋਰਟ ƒ ਵੀ ਿਲਜਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। 
ਇਨਾਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਫੀਸ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। 

SCHOOL OF BUSINESS 

‘‘ਿਬਜ਼ਨਸ ਮਨੇੈਜਮਟ ਸਿਕਲਜ਼ ਪਰ੍ਗੋਰਾਮ, ਿਬਜ਼ਨਸ ਦੀ ਅਸਲੀ ਦੁਨੀਆ ਂਿਵਚ ਦਾਖਲ ਹਣੋ ਲਈ 

ਤਹੁਾਡ ੇਲਈ ਇਕ ਪੁਲ ਹੈ।`` 

CONTACT INFO 
International Student 
Centre 

T 1.604.432.8816 

E info@bcit.ca 

bcit.ca/business/bms 

bcit.ca/business/bms 



BRITISH COLUMBIA  
INSTITUTE OF TECHNOLOGY 

3700 WILLINGDON AVENUE 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA 
CANADA  V5G 3H2 

ਿਰਹਾਇਸ਼ 

ਬੀ ਸੀ ਆਈ ਟੀ ਦਾ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਸਟੂਡਟ ਸਟਰ ਵੱਖ ਵੱਖ ਤਰਾਂ ਦੀ ਿਰਹਾਇਸ਼ ਦਾ ਪਰ੍ਬੰਧ ਕਰਨ ਿਵਚ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ 
ਿਜਸ ਿਵਚ ਿਕਸੇ ਦੇ ਘਰ ਿਵਚ ਰਿਹਣ, ਕਪਸ ਿਵਚ ਰਿਹਣ, ਅਤ ੇਕਪਸ ਤ ਬਾਹਰ ਰਿਹਣ ਲਈ ਿਰਹਾਇਸ਼ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਿਕਸੇ 

ਪਿਰਵਾਰ ਨਾਲ ਰਿਹਣ `ਤੇ ਤੁਹਾƒ ਪਰ੍ਾਈਵੇਟ ਬੈੱਡਰੂਮ ਿਮਲੇਗਾ ਅਤ ੇਹਰ ਰੋਜ਼ ਿਤੰਨ ਖਾਣੇ ਿਮਲਣਗੇ। ਇਸ ਿਕਸਮ ਦੀ ਿਰਹਾਇਸ਼ ਦੀ 
ਚੋਣ ਕਰਨ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਸਿਭਆਚਾਰ ਬਾਰ ੇਿਸੱਖਣ ਅਤ ੇਇਸ ਦਾ ਅਨੁਭਵ ਕਰਨ ਿਵਚ ਮਦਦ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਆਪਣੇ 

ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦ ੇਹੁਨਰ ਸੁਧਾਰਨ ਲਈ ਸਭ ਤ ਿਬਹਤਰ ਤਰੀਿਕਆਂ ਿਵੱਚ ਇਹ ਇਕ ਹੈ। ਬੀ ਸੀ ਆਈ ਟੀ ਦਾ ਬਰਨਬੀ ਕਪਸ ਵੀ 
ਿਵਿਦਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਿਰਹਾਇਸ਼ ਪਰ੍ਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਿਰਹਾਇਸ਼ ਕਪਸ `ਤੇ ਹੈ ਅਤੇ ਇੱਥ ਕਲਾਸਾਂ ƒ ਤੁਰ ਕ ੇਜਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ 
ਹੈ, ਅਤ ੇਇਹ ਸਟੂਡਟ ਸਟਰ, ਮਨੋਰੰਜਨ ਦੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਅਤੇ ਮੀਡੀਆ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਨੇੜੇ ਹੈ। ਿਰਹਾਇਸ਼ਾਂ, ਟਾਊਨਹਾਊਸ ਸਟਾਇਲ ਦੇ 
ਬਲੌਕ ਹਨ ਿਜੱਥੇ 12 ਿਵਿਦਆਰਥੀ ਇਕੱਠੇ ਰਿਹੰਦ ੇਹਨ। ਹਰ ਿਰਹਾਇਸ਼ ਿਵਚ ਪਰ੍ਾਈਵੇਟ ਰੂਮ ਹ ੈਅਤੇ ਰਸੋਈ ਅਤੇ ਖਾਣਾ ਬਣਾਉਣ 

ਦੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ, ਿਲਿਵੰਗ/ਡਾਇਿਨੰਗ ਰਮੂ, ਵਾਸ਼ਰੂਮ ਅਤੇ ਲਾਉਂਡਰੀ ਸਾਂਝੇ ਹਨ। ਵਸਨੀਕ, ਸਾਰੀ ਕੁੜੀਆਂ ਵਾਲੀ ਿਰਹਾਇਸ਼, ਸਾਰੀ 
ਮੰੁਿਡਆਂ ਵਾਲੀ ਿਰਹਾਇਸ਼ ਜਾਂ ਸਾਂਝੀ ਿਰਹਾਇਸ਼ ਵਾਲੇ ਯੂਿਨਟਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਿਵਿਦਆਰਥੀ ਕਪਸ ਤ ਬਾਹਰ ਰਿਹਣ ਦੀ 
ਚੋਣ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦ ੇਹਨ ਅਤ ੇਬੀ ਸੀ ਆਈ ਟੀ ਕਪਸ ਦੇ ਨੇੜੇ ਵਾਜਬ ਅਪਾਰਟਮਟ ਅਤੇ ਸੂਈਟਾਂ ਢੁਕਵ  ਿਗਣਤੀ ਿਵਚ ਹਨ। 
 
ਖਰਚਾ 
ਇਕ ਟਰਮ ਲਈ ਪੜਾਈ ਅਤ ੇ ਸਟੂਡਟ ਫੀਸਾਂ ਇਸ ਤਰਾਂ ਹਨ: 6495.75 ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਡਾਲਰ (ਸਤੰਬਰ 2008 ƒ), ਅਤ ੇਇਸ ਦੇ 
ਨਾਲ 150 ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਡਾਲਰਾਂ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਫੀਸ ਹੈ। 
 
ਇਕ ਟਰਮ ਲਈ ਿਰਹਾਇਸ਼ ਦਾ ਔਸਤ ਖਰਚਾ ਹੈ: 2000 ਕਨੇੈਡੀਅਨ ਡਾਲਰ 

 
ਕੰਮ ਕਰਨਾ 
 
ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਿਵਿਦਆਰਥੀ, ਕਪਸ ਤ ਬਾਹਰ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਪਰਿਮਟ ਪਰ੍ੋਗਰਾਮ (ਓ ਸੀ ਡਬਲਯੂ ਪੀ ਪੀ) ਲਈ ਯੋਗ ਹਨ, ਿਜਹੜਾ 
ਿਕ ਯੋਗ ਿਵਿਦਆਰਥੀਆਂ ƒ ਕੈਨੇਡਾ ਿਵਚ ਕੀਮਤੀ ਤਜਰਬਾ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦ ੇਸਮਰੱਥ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਗਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਤ ਬਾਅਦ, ਯੋਗ 

ਗਰੈਜੂਏਟ, ਪੋਸਟ ਗਰੈਜੂਏਟ ਵਰਕ ਪਰਿਮਟ ਲਈ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਸਕਦ ੇਹਨ। ਇਹ ਵਰਕ ਪਰਿਮਟ, ਿਕਸੇ ਿਵਿਦਆਰਥੀ ƒ ਵੱਧ ਤ 

ਵੱਧ ਿਤੰਨ ਸਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਿਸਰਫ ਇਕ ਵਾਰੀ ਹੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਨੋਟ: ਪੋਸਟ ਗਰੈਜੂਏਟ ਵਰਕ ਪਰਿਮਟਾਂ ਦਾ ਿਕਸੇ 

ਖਾਸ ਕੰਮ_ਮਾਲਕ ਵਲ ਜਾਰੀ ਹੋਣਾ ਹੁਣ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹ  ਹੈ। ਗਰੈਜੂਏਟ ਿਕਸੇ ਵੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਿਵਚ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦ ੇਹਨ ਭਾਵ ਕੰਮ ਉਨਾਂ 
ਦੀ ਪੜਾਈ ਨਾਲ ਸੰਬੰਿਧਤ ਨਾ ਵੀ ਹੋਵੇ।  
 
ਿਜ਼ਆਦਾ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਸਟੂਡਟ ਸਟਰ ਨਾਲ infobcit@bcit.ca ਈਮੇਲ `ਤੇ ਸੰਪਰਕ ਕਰ ੋਜਾਂ 1-604-432-

8816 `ਤੇ ਫੋਨ ਕਰੋ। ਤੁਸ  ਬੀ ਸੀ ਆਈ ਟੀ ਦੇ ਬਰਨਬੀ ਕਪਸ ਿਵਚਲੇ ਦਫਤਰ - ਿਬਲਿਡੰਗ SW1 ਕਮਰਾ ਨੰਬਰ 2115 ਿਵਚ 

ਵੀ ਆ ਸਕਦ ੇਹੋ। 
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