شرح مأموریت
رشددددتواومادی یددددت وانشددددیت و ددددن و یددددن و
خملددددددسوتروبلددددددووننال دددددد واومادیددددددن و
بن دددد وذر عدددد ومددددن وخددددت ن و ازشدددد ومعل دددد واظ فدددد و ددددنا واو
دجم نع و

نظرگاه
یک کانادای موفق و همه شمول که بر بنیاد موفقیت فردی اتباع آن استوار باشد.

ارزش ها
رهار


ماااا بااارای اییااااد ت ییااار م بااات در یوامااا متعهاااد هساااتی و در ایااان راز ای هینهوناااه ا ااادامات ساااایندز
دریغ نمیکنی .

میاع
 ما به تفاوت های فردی و سهمهیری بی همتای هر فرد یامعه اریش ایل هستی .
بلوومادی یت
 ماااا بااار ورفیااات و ابدیااات هااار فااارد یامعاااه راااوه میهااایاری و یمیناااه رشاااد و ودکفاااایی را باااه آنهاااا
مساعد میسایی .
حسوه ترت


ما ای همدیهر ومایت و مرا بت مینمایی .

رجحن واوارمر


ما در کدیه امور ،به معیارهای بدند ،متعهد هستی .

یا ار
 مااااا واهااااان ت ییاااار هسااااتی  ،ای بهبااااود و یشاااارفت دوا دار ومایاااات میکناااای و یمینااااه را باااارای راز واااال
های یدید مساعد میسایی .
حلناته


ما به آننه میهویی عمل میکنی .

در باره
COSTI
دتدر وخدددت ن و ردددنجر  ،COSTIای سااااال  1952تاااا کناااون در یمینااااه رفااا ضااارورتهای یواماااا م تدااات فعادیااات نمااااودز و
بویاااک یااااک نهاااااد نناااادفرهنهی مسااااتقر در یواماااا اااادمات ایتمااااعی ،وویفااااه یااااابی ،آمویشاااای و اسااااتقرار میاااادد را بااااه کدیااااه
یوام مهایر نشین ،اتباع یدید کانادا و افراد نیایمند فراه مینماید.
COSTIوسااااعی مینمایااااد تااااا بااااا اسااااتفادز ای اااا ن هااااای یدیااااد و متمرکاااای بااااا ی مشااااتریان ،در یمینااااه نهاااایاری ،رشااااد و
عرضاااه ااادمات در یوامااا یایهااااز اااویش را بم اباااه یاااک نهااااد یشاااتای وفاااو نمایاااد .برناماااه هاااای ماااا اااوری ااا ن رااایاری و
دیااایاین شااادز اسااات کااااه کماااک میکناااد تاااا راااارفنور ای موااادودیت هاااای دساااانی و فرهنهاااای ،کساااانی کاااه وارد کاناااادا میشااااوند
بتوانناااد باااه معدوماااات دسترسااای داشاااته باشاااند ،ای مهاااارت هاااای اااویش اساااتفادز نمایناااد و مهاااارت هاااای تاااایز را فااارا بهیرناااد تاااا
بتوانند به سرعت در کدیه ابعاد یامعه کانادا وسیعا ً و عمیقا ً د یل شوند.
ادارز اااادمات مهااااایرین COSTIوکااااه در  18مرکاااای تورنتااااو ،وااااویز یااااارل و ناویااااه یاااال فعادیاااات دارد ،در بیشااااتر ای 60
دسان دمات عرضه میکند .ما به بیشتر ای  39000ش ص در یمینه بدست آوردن مساعدت ها ،کمک میکنی .
دمات و برنامه ها وسب آتی میباشد:



و ه دددسطح ییدددتم دددا ادددمع دددیو ااج ددد ن ا ایدددا س ددد و ا ددد جدددسی
ددد اف ادددد ای سددد
وظیفدددا یددد
سددد
خدددت
دددا ددد ف ه سط ددد و دددیسم ددد ف
دددا ددد ف وظیفدددا یددد و شدددس م ی ددد ن
اددد ن ام ا دددتاطف
شدددا ی دددا خدددت
ساجسف وظیفا اف سا و ز گس ال .



ددددا دددد ف ه ددددسطح اسدددد ( ESLو  ،)LINCبرنامااااه آمویشاااای باااارای رشااااد مهااااارت هااااا و برنامااااه هااااای
شرفته آمویش دسان (.)ELT



خددددت
س

ا ایددددا



کجدددا ددد ف دددت اط
یواا ض و یا ت.



کجدددا ددد ف سددد و و ااددداد ا ددد اف هددد ی کدددا اط یواددد کجدددا ی ی دددد
ا ض ف خ سایم.
گ و ه یو اپ س تم اط





اادددداد ا
د گ

شس م ا خ سایم

جددددتین شددددجسی ه دددد ی و جدددد ی ن ا ایددددا
اف ه ی کا ا ت طم گ وا ی ک یا تم ا ت.

و

ا دددا ااددداد ا

ضا خت

جدددتی ددد اف هددد

صح

س دددد ن شددددس م ی دددد و ج دددد

یو سددداد ی

ا اجددد

و

سا ددد کدددا دددا خدددت

ی دددتن اد ضدددی پ

دددتم

وا .

کجدددا ی ط ی دددا تهیدددا سددد و ددد اف خددد سایم ددد ی کدددا ددد اخددد اد اط ددد طی و ددد و سدددا ت و خددد سایم ددد ی
کا ی خ ا ف کیفی ط تم گ ی ت.
کجا ا ط



خددددت
ت.



خت

ه

ی

د

سا و یا ی

هه اد ص

.

شددددرف دددد اف ددددد ضدددد و ته ف که سدددد ال تدددد ه هدددد اسا ددددت ط ددددتم گدددد
ت

جا ف

و س ا ف.

دددددا و و دددد یا دددداا

تاریخچه این اداره که
در حال پیشرفت است
ای سال  COSTI ،1952در دمت نیایمندان رار داشته است .با تویه به ضروریات مهایرین تایز وارد به تورنتو ،ادارز COSTI
(که در آنیمان بنا  Italian Immigrant Aid Societyیاد میهردید) ،در سال  1952تاسیس شد .ننانکه شهر تورنتو با ریشت
دهه ها شاهد ت ییرات ابل تویه بودز ،عکس ادعمل  COSTIنیی همها با آن ت ییر نمودز است.
 COSTIدر سال  1981ای تدفیق دو ادارز عمدۀ عرضه کنندز دمات که یکی آن ( COSTIکه ب ً به Centro
 Organizzativo Scuole Tecniche Italianeمسمی بود) و ) IIAS (Italian Immigrant Aid Societyکه هر کدا شان
دارای سوابق رافت ار و و نی در یمینه عرضه دمات در یوام مهایر نشین میباشد ،سرنشمه ررفت.
 COSTIیک نهاد نندکدتوری است که هموارز دمات و فررت ها را با تویه به ضروریات یامعه ،عرضه نمودز است .این ادارز
ای ومایت وی منا ق م تدت و وسی در تورنتو و وویز های  Peelو  Yorkبر وردار میباشد COSTI .به آننه که امروی هست،
سیر توول نمودز که تما موفقیت ها و یشرفت های ویش را مدیون کار و تعهد وی کارمندان رضاکار و کارمندان رکار و با
اوساس ویش میداند.

لنلرن و1950و–ود جنتورلمواوعق ت وب کوانوت گرد
 IIASکه در سال  1952تاسیس رردید ،بویک نهادی عرض ویود کرد که هدت فعادیت های آنرا عرضه دمات یهت رف
ضروریات اودیه یندز ری مهایرین تایز در ایتادیا تشکیل میداد .کارمندان  IIASکه مهایرین را در  Union Stationتورنتو
استقبال میکرد ،کمک های مسکن و اشت ال را به آنها فراه مینمود و س س با تدویر یدسات آشنایی ،مشورز دهی و ارایه معدومات،
مهایرین تایز را کمک مینمودند تا آنها در کشور یدید شان اوساس آسایش و راوتی نمایند.

لنلرن و1960و–ومقا ورادا وانو رتمواوجن ع
دز سال بعد ،در سال  COSTI ،1960اییاد رردید تا مهایرین تایز در ایتادیا را در یمینه کسب ابدیت های مسدکی که برای
یشبرد فعادیت های تیارتی شان در کانادا ی است ،کمک کند .در روی های ن ست فعادیت ،برنامه های  COSTIدر ییر انه
یکی ای کدیساها در تورنتو ت بیق میشد که تدرییا ً به یک سا تمان دیمی استفادز نشدز وا در  136 Beverley Streetنقل مکان
نمود.
بمنواااور آماااادز ساااا تن مهاااایرین باااه امتواناااات دساااان انهدیسااای یهااات دریافااات یاااوای کاااه بااارای کاااار در کاناااادا ای شااارای مهااا
بشااامار میرفااات ،کارمنااادان  COSTIبرناماااه هاااای آمویشااای دساااان انهدیسااای را تااادویر نمودناااد .باااا افااایایش شااامار اشاااترال کننااادز
ران در این برنامه ها ،نه تنها ضرورت به مشورز دهی ورفوی ،بدکه مشورز های عمومی و انوادز ری اوساس شد.
برنامه هایی که در  COSTIارایه میشد به یودی بیرون ای سا تمان این ادارز رسترش یافت و این سایمان کار ویش را در
همکاری نیدیک با مراکی م تدت آمویش های ت نیکی در ساوه ،آغای کرد .در سال Workers’ Compensation ،1966
( Boardکه وا بنا  Workplace Safety and Insurance Boardمعروت است) ،راردادی را با  COSTIیهت آغای
برنامه اویای میدد کاررران میروح عقد نمود .این ب رنامه به سرعت توسعه یافت که در ورت دز سال بهبود ابل تویه در یندز ری
شمار ییادی ای کاررران میروح بمیان آمد.

لنلرن و1960و–ودتد

و

تا ایان سال  ،1960این ادارز دفاتر مشورتی ویش را در سراسر شهر تورنتو ،همیدتن و وومه های نیویارل افتتاح نمود .درست
در همین یمان COSTI ،عضویت  United Wayرا بدست آورد و وی ه فعادیت های ویش را برای مهایرین سایر کشورها
ع وز بر مهایرین ایتادیا ،توسعه داد.

لنلرن و1970و–و نه وچیتوبلمار
در یریان سادهای  ،1970دمات  COSTIیکبار دیهر توسعه یافت که کمک ها برای مهایرین در کانادا را اوتوا میکرد .باتویه
به اشد ضرورت اک ریت کشتی سواران ویتنامی به تأیید س ح وا عی توری ت ود COSTI ،روسه امتوان و تایید را در
همکاری نیدیک با وهنتون یورج براون راز اندایی کرد که ن ستین برنامه نوع ود در کانادا بشمار میرود.

لنلرن و1980و–و کوت ت ن و شمرک و
با تویه به شباهت ها در اهدات و عمدکردهای  IIASو  ،COSTIدر سال  1980بوک ها در راب ه به ادغا این دو ادارز آغای
رردید .بتاریخ  24ینوری  ،1981این هدت برآوردز رردید و این دو نهاد توت نا رسمی  COSTI-IIAS Immigrantمدغ
شدند.

لنلرن و1990و–ورفعو ادیع
در یریان سادهای  COSTI ،1990یک دورز فوق ادعادۀ رشد و انکشات را تیربه کرد .با تمرکی به رف ضروریات افراد مسدکی
آمویش دیدز بین ادمددی COSTI ،یریعه رح شیوز های بی نویر عرضه دمات که ضروریات افراد مسدکی تایز وارد به کانادا
را مورد رسیدز ری رار میداد ،نقش به سیایی را در عرره رهبری در یوام ایفا کرد .مرکی  COSTIبرای افراد مسدکی
آمویش دیدۀ بین ادمددی که در سال  1997اییاد شد و ن ستین مرکی نوع ود بود ،یمینه آمویش های وسی و تیارب عمدی را
برای کارمندان مسدکی در مول کار و در نارنوکات رشته های کاری شان فراه نمود.

لنلرن و2000و–و COSTIاوجن ع
در یریان سادهای  ،2000همکاری و مشارکت  COSTIبا یامعه برورت نشمهیر افیایش یافت .این سایمان در سال ،2001
میدسانی ن ستین شورای افریقایی کانادایی  African Canadian Councilرا عهدز دار بود که به تعداد  51نهاد دماتی و
اعضای یامعه افریقایی را ی کانفرانسی ررد ه آورد تا روی ضرورت به نریاری و همآهنهی وسی دمات در یوام روبه
رسترش ،بوک و رفتهو رورت ریرد .کانفرانس متیکرز منتج به اییاد شورای انکشات ایتماعی کانادایی افریقایی African
 Canadian Social Development Councilرردید .منشور این شورا واوی انسیا و همآهنهی دمات ،راز اندایی برنامه
های آمویشی و داد واهی برای ادیسی یامعتر عامه بود COSTI .وی یت متودی این شورا را داشت.
در سال  ،2007یکیا با نهار نهاد همکار دیهر ،مودل مشارکت مرکی دمات و استقبال مهایرین تشکیل رردید COSTI .در
ن ستین مرکی وا در  Vaughanمسوودیت رهبری را عهدز دارد بود .یک سال بعد ،نهار مرکی دیهر رشایش یافت که هرکدا
ای سوی یکی ای شرکای نهاررانه دیهر رهبری میشد .مرکی واود دمات در York Region, Welcome Centre
 Immigrant Services Centresبمنووری اییاد رردیدز است تا ضروریات استقرار میدد افراد تایز وارد را مورد رسیدز ری
رار دهد .ع وز براین ،با درل ضرورت روی افیون به مشورز دهی انفرادی و ررو ی در یوام هس انوی دسان و رتهال دسان،
 COSTIدر سال  2008انوادز ویش را توسعه داد و همننان وی ه دمات روت روانی ویش را در این یوام رسترش داد.

فعنل وهن و اجاتوملر ع
این سایمان که فع ً به نا ادارز دمات مهایرین  COSTIیاد میهردد تا سرودی توسعه یافته است که سا نه بیشتر ای  39000تن
را در سراسر دنیا کمک میکند .دروادیکه تمرکی ا ص این سایمان روی مهایرین تایز وارد میباشد ،برنامه های  COSTIوری
رسترش یافته است که دمات را به کدیه بیررسا ن ،یوانان و ینان مورو عرضه مینماید.
یریعه  400رسونل که در میموع به بیشتر ای  60دسان تکد میکنند COSTI ،میتواند در یوام م تدت وضور داشته باشد و
ت ییر اییاد نماید.
همکاری و مشارکت  COSTIبا یامعه یریعه اییاد برنامه ها به س ح و یات مانند برنامه اشنایی در شهر اونتاریو
 Orientation to Ontario Programکه در سال  2011اییاد رردید و همننان کم این ارتقای س ح آراهی عامه
 International Student Connect and the Neighbours, Friends and Familiesبمنوور با بردن س ح آراهی
در مورد سوء استفادز ای ینان ،ادامه می یابد.
و
COSTIوسعی مینماید تا با استفادز ای رح های یدید و متمرکی روی مشتریان ،در یمینه نهیاری ،رشد و عرضه دمات در
یوام یایهاز ویش را بم ابه یک نهاد یشتای وفو نماید .برنامه های ما وری رح و دییاین شدز است که کمک میکند تا
ررفنور ای مودودیت های دسانی و فرهنهی ،کسانی که وارد کانادا میشوند بتوانند به معدومات دسترسی داشته باشند ،ای مهارت
های ویش استفادز نمایند و مهارت های تایز را فرا بهیرند تا بتوانند به سرعت در کدیه ابعاد یامعه کانادا وسیعا ً و عمیقا ً د یل
شوند.

بنرو نوانو رنجر واوعکسودلع وبنینتدوا واحرد و رنجر ولار و
بویک سایمانی که به مهایرین ،ناهندز ران و یوام دمات عرضه میکند COSTI ،عمیقا ً در روسه ییرش کدته بیرگ مهایرین
سوری به کانادا ،و م روراشهر بیرگ تورنتو سه داشت و ای سال  2016به تعداد  2200ناهندز سوری را کمک نمودز تا آنها
در کانادا مانند کشور ودشان اوساس آسایش نمایند .مانند هر ش ص دیهر که می واهد در کانادا یندز ری کند ،ما س ت میکوشی تا
ا مینان وارل نمایی که شهروندان یدید کانادا در یوام ویش سه داشته باشند و به موفقیت نایل آیند.
امروی COSTI ،با ناهندز رانی که ای یانب وکومت مساعدت میشوند ،ناهندز رانی که ای سوی اعضای انوادز س انسر شدز اند و
همننان با عارضین ناهندز ری کار میکند تا ا مینان وارل نماید که آنها ای کمک ها و دمات مستفید شوند و سهمهیری شان را
در یوام مودی و کشور یدیدشان تسری نمایند.

