
 

 

ਜੀਵਨ- ਉਦੇਸ਼ 
 

ਵਵਵਦਅਕ, ਰਜ਼ੁਗਾਰ ਅਤ ੇਸਮਾਵਜਕ ਸੇਵਾਵਾਾਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾ ਕੇ ਵਵਵ ਿੰਨ 

 ਾਈਚਾਵਰਆਾਂ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਾਂ ਨ ਿੰ  ਸਫਲ ਹੋਣ ਅਤ ੇਆਪਣੀ ਪ ਰੀ ਸਮਰੱਥਾ ਹਾਸਲ 

ਕਰਨ ਦ ੇਯੋਗ ਬਣਾਉਣਾ। 
 

 

ਸਾਡਾ ਸੁਪਨਾ 
ਹਰੇਕ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਸਫਲਤਾ 'ਤੇ ਅਧਾਰਤ, ਖ਼ੁਸ਼ਹਾਲ ਅਤੇ ਸਭ ਨ ੂੰ  ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਿਾਲਾ ਕਨੇੈਡਾ। 

 

ਆਦਰਸ਼ 
ਅਗਵਾਈ 

 ਅਸੀ ੀਂ ਆਪਣੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਵਿਿੱਚ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਤਬਦੀਲੀ ਦੇ ਹਿੱਕ ਵਿਿੱਚ ਖੜ੍ਹੇ ਹ਼ੁੂੰਦੇ ਹਾੀਂ ਅਤ ੇਕਾਰਿਾਈ ਕਰਦੇ ਹਾੀਂ। 
 

ਵਵਵ ਿੰਨਤਾ 

 ਅਸੀ ੀਂ ਹਰੇਕ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀਆੀਂ ਵਭੂੰਨਤਾਿਾੀਂ ਅਤ ੇਵਿਲਿੱਖਣ ਯੋਗਦਾਨਾੀਂ ਨ ੂੰ  ਅਵਹਮਤੀਅਤ ਵਦੂੰਦੇ ਹਾੀਂ ਅਤੇ ਸਵਤਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹਾੀਂ। 
 

ਸਮਰੱਥ ਬਣਾਉਣਾ 

 ਅਸੀ ੀਂ ਹਰੇਕ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਸਮਰਿੱਥਾ ਨ ੂੰ  ਸਿੀਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹਾੀਂ ਅਤ ੇਉਸ ਦੇ ਿਾਧੇ ਅਤ ੇਸਿੈ-ਵਨਰਭਰਤਾ ਨ ੂੰ  ਸ਼ੁਖਾਲਾ ਬਣਾਉ ੀਂਦੇ 
ਹਾੀਂ। 

 

ਹਮਦਰਦੀ 

 ਅਸੀ ੀਂ ਇਿੱਕ-ਦ ਜੇ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਦੇ ਹਾੀਂ ਅਤ ੇਪਰਿਾਹ ਕਰਦੇ ਹਾੀਂ। 
 

ਉਤੱਮਤਾ 

 ਅਸੀ ੀਂ ਜੋ ਕ਼ੁਝ ਿੀ ਕਰਦੇ ਹਾੀਂ ਉਸ ਦੇ ਉਿੱਚ ਵਮਆਰਾੀਂ ਲਈ ਿਚਨਬਿੱਧ ਹਾੀਂ। 
 

ਨਵੀਨਤਾ 

 ਅਸੀ ੀਂ ਤਬਦੀਲੀ ਨ ੂੰ  ਅਪਣਾਉੀਂਦੇ ਹਾੀਂ, ਵਨਰੂੰਤਰ ਸ਼ੁਧਾਰ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦੇ ਹਾੀਂ ਅਤ ੇਨਿੇਂ ਸਮਾਧਾਨਾੀਂ ਨ ੂੰ  ਉਤਸ਼ਾਵਹਤ ਕਰਦੇ 
ਹਾੀਂ। 

 

ਜਵਾਬਦੇਹੀ 

 ਅਸੀ ੀਂ ਉਹ ਕਰਦੇ ਹਾੀਂ ਵਜਸ ਬਾਰ ੇਅਸੀ ੀਂ ਕਵਹੂੰਦੇ ਹਾੀਂ ਵਕ ਅਸੀ ੀਂ ਇਹ ਕਰਾੀਂਗੇ। 



 

COSTI 
ਦੇ ਬਾਰੇ 

 

1952 ਤੋਂ ਵਿਵਭੂੰਨਤਾ ਭਰੇ ਸਮਾਜ ਦੀਆੀਂ ਲੋੜ੍ਾੀਂ ਨ ੂੰ  ਪ ਰਾ ਕਰਨ ਿਾਲੀ COSTI ਇਮੀਗਰੇਸ਼ਨ ਸਰਵਵਵਸਜ਼ ਇਿੱਕ ਭਾਈਚਾਰਾ ਅਧਾਰਤ ਬਹ਼ੁ-ਸਵਭਆਚਾਰਕ 

ਏਜੂੰਸੀ ਹੈ ਜੋ ਸਾਰੇ ਇਮੀਗਰੈਂਟ ਭਾਈਚਾਵਰਆੀਂ, ਨਿੇਂ ਕੈਨੇਡਾ ਿਾਸੀਆੀਂ ਅਤੇ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਲੋੜ੍ ਿਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀਆੀਂ ਨ ੂੰ  ਰ਼ੁਜ਼ਗਾਰ, ਵਿਵਦਅਕ, ਿਿੱਸਣ ਸੂੰਬੂੰਧੀ ਅਤੇ 

ਸਮਾਵਜਕ ਸੇਿਾਿਾੀਂ ਮ਼ੁਹਿੱਈਆ ਕਰਦੀ ਹੈ। 

 

COSTI ਯੋਜਨਾਬੂੰਦੀ, ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਸੇਿਾਿਾੀਂ ਦੀ ਪਰਦਾਨਗੀ ਵਿਿੱਚ ਗਾਹਕ-ਕੇਂਦਰਤ, ਅਵਤ-ਸਰਗਰਮ, ਅਤੇ ਨਿੀ ੀਂ ਕਾਢ ਦ ੇ ਰਿਿੱਈਏ ਦੀ ਿਰਤੋਂ ਰਾਹੀ ੀਂ 

ਭਾਈਚਾਰਕ ਸੇਿਾ ਵਿਿੱਚ ਆਗ  ਬਣਨ ਦੀ ਕੋਵਸ਼ਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਪਰੋਗਰਾਮ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉੀਂਦੇ ਹਨ ਵਕ ਭਾਸ਼ਾਈ ਜਾੀਂ ਸਵਭਆਚਾਰਕ ਰ਼ੁਕਾਿਟਾੀਂ ਿਿੱਲ 

ਵਧਆਨ ਵਦਿੱਤੇ ਵਬਨਾੀਂ, ਕੈਨੇਡਾ ਪਹ਼ੁੂੰਚਣ ਿਾਲੇ ਲੋਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਣ, ਆਪਣੇ ਮੌਜ ਦਾ ਹ਼ੁਨਰਾੀਂ ਦੀ ਿਰਤੋਂ ਕਰ ਸਕਣ ਅਤੇ ਅਵਜਹੇ ਨਿੇਂ ਹ਼ੁਨਰ 

ਵਸਿੱਖ ਸਕਣ ਜੋ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਸਮਾਜ ਦ ੇਸਾਰੇ ਪਿੱਖਾੀਂ ਵਿਿੱਚ ਉਹਨਾੀਂ ਦੀ ਵਿਆਪਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਗਵਹਰਾਈ ਨਾਲ ਜ਼ੁੜ੍ਨ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਵਿਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਵਲਆਉੀਂਦੇ ਹੋਣ। 

 

ਟੋਰੋਂਟੋ, ਯੌਰਕ ਰੀਜਨ ਅਤੇ ਰੀਜਨ ਆਫ਼ ਪੀਲ ਵਿਿੱਚ 18 ਥਾੀਂਿਾੀਂ ਤੋਂ ਕੂੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋਏ COSTI 60 ਤੋਂ ਿੀ ਿਿੱਧ ਭਾਸ਼ਾਿਾੀਂ ਵਿਿੱਚ ਸੇਿਾਿਾੀਂ ਮ਼ੁਹਿੱਈਆ ਕਰਦੀ ਹੈ। 

ਅਸੀ ੀਂ 39,000 ਤੋਂ ਿੀ ਵਜ਼ਆਦਾ ਵਿਅਕਤੀਆੀਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਿਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦੇ ਹਾੀਂ। 

 

ਸੇਿਾਿਾੀਂ ਅਤੇ ਪਰੋਗਰਾਮਾੀਂ ਵਿਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ: 

 ਅੂੰਤਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪਿੱਧਰ 'ਤੇ ਵਸਖਲਾਈ ਪਰਾਪਤ ਵਿਅਕਤੀਆੀਂ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ੀਵਕਰਤ ਰ਼ੁਜ਼ਗਾਰ ਸੇਿਾਿਾੀਂ ਦ ੇਨਾਲ-ਨਾਲ ਢ਼ੁਕਿੀਆੀਂ ਸੇਿਾਿਾੀਂ ਲਈ 

ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤੇ ਰੈਫਰਲ, ਰ਼ੁਜ਼ਗਾਰ ਲਈ ਮ਼ੁਲਾੀਂਕਣ ਅਤੇ ਕਾਉੀਂਸਵਲੂੰਗ, ਕੂੰਮ ਵਿਿੱਚ ਪਲੇਸਮੈਂਟ, ਨੌਕਰੀ ਦੀ ਭਾਲ ਕਰਨ ਲਈ 

ਵਸਖਲਾਈ ਅਤੇ ਬਾਲਗਾੀਂ ਅਤੇ ਨੌਜਿਾਨਾੀਂ ਨ ੂੰ  ਕੂੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਵਤਆਰ ਕਰਨਾ। 

 ਅੂੰਗਰੇਜ਼ੀ ਭਾਸ਼ਾ (ESL ਅਤੇ LINC) ਵਿਿੱਚ ਮਹਾਰਤਾੀਂ ਦੀ ਵਸਖਲਾਈ ਅਤੇ ਵਜ਼ਆਦਾ ਉਿੱਚੇ ਦਰਜੇ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾਈ ਵਸਖਲਾਈ (ELT) ਦ ੇ

ਪਰੋਗਰਾਮ। 

 ਸੈਟਲਮੈਂਟ ਸੇਿਾਿਾੀਂ ਵਿਿੱਚ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿਿੱਚ ਪਹ਼ੁੂੰਚੇ ਪਰਿਾਸੀਆੀਂ ਲਈ ਸ਼਼ੁਰ ਆਤੀ ਜਾਣ-ਪਛਾਣ, ਜਾਣਕਾਰੀ, ਕਾਉੀਂਸਵਲੂੰਗ ਅਤੇ ਸਵਭਆਚਾਰਕ 

ਵਿਆਵਖਆ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। 

 ਿਸ ਚ਼ੁਿੱਕੇ ਉਹਨਾੀਂ ਪਰਿਾਸੀਆੀਂ ਲਈ ਿਸਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਿਾਲੀ ਸਹਾਇਤਾ ਵਜਨਹਾੀਂ ਨ ੂੰ  ਲਗਾਤਾਰ ਸਮਾਵਜਕ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸੇਿਾਿਾੀਂ ਦੀ ਲੋੜ੍ 

ਪੈਂਦੀ ਹੈ। 

 ਸਰਕਾਰੀ-ਸਹਾਇਤਾ ਪਰਾਪਤ ਸ਼ਰਣਾਰਥੀਆੀਂ, ਸ਼ਰਣਾਰਥੀ ਦਾਅਿੇਦਾਰਾੀਂ ਅਤੇ ਵਨਿੱ ਜੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪਰਾਯੋਵਜਤ ਸ਼ਰਣਾਰਥੀਆੀਂ ਲਈ ਵਰਹਾਇਸ਼ 

ਅਤੇ ਸੈਟਲਮੈਂਟ ਸੂੰਬੂੰਧੀ ਸਹਾਇਤਾ। 

 ਪਵਰਿਾਰਕ ਕਾਉੀਂਸਵਲੂੰਗ ਅਤੇ ਮਾਨਵਸਕ ਵਸਹਤ ਸੇਿਾਿਾੀਂ। 

 ਘਰ-ਵਨਕਾਲੇ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨ ਿਾਲੇ, ਜਾੀਂ ਸੀਮਤ ਵਰਹਾਇਸ਼ ਵਿਿੱਚ ਰਵਹਣ ਿਾਲੇ ਪਵਰਿਾਰਾੀਂ ਲਈ ਵਰਹਾਇਸ਼ ਸੂੰਬੂੰਧੀ ਸਹਾਇਤਾ। 

 ਇਮੀਗਰੈਂਟ ਔਰਤਾੀਂ ਦੀਆੀਂ ਵਜ਼ੂੰਦਗੀਆੀਂ ਵਿਿੱਚ ਰ਼ੁਕਾਿਟਾੀਂ 'ਤੇ ਕਾਬ  ਪਾਉਣ ਅਤੇ ਮੌਵਕਆੀਂ ਤਿੱਕ ਪਹ਼ੁੂੰਚਣ ਵਿਿੱਚ ਉਹਨਾੀਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ। 

 ਬਜ਼਼ੁਰਗਾੀਂ ਦੀਆੀਂ ਲੋੜ੍ਾੀਂ ਮ਼ੁਤਾਬਕ ਖਾਸ ਸੇਿਾਿਾੀਂ ਤਾੀਂ ਜ ੋਤਸਿੱਲੀਬਖਸ਼ ਅਤੇ ਸਿੈ-ਮਾਣ ਿਾਲੀ ਵਜ਼ੂੰਦਗੀ ਵਜਊਣ ਵਿਿੱਚ ਉਹਨਾੀਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ 

ਜਾ ਸਕੇ। 

 ਅਨ਼ੁਿਾਦ ਅਤੇ ਦ਼ੁਭਾਸ਼ੀਆ ਸੇਿਾਿਾੀਂ। 



 

  ਇਵਤਹਾਸ 
ਜਾਰੀ ਹੈ 

 

1952 ਤੋਂ COSTI ਲੋੜ੍ਿੂੰਦ ਲੋਕਾੀਂ ਲਈ ਹਾਜ਼ਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਟੋਰੋਂਟੋ ਵਿਿੱਚ ਹਾਲੀਆ ਪਰਿਾਸੀਆੀਂ ਦੀਆੀਂ ਲੋੜ੍ਾੀਂ ਨ ੂੰ  ਵਧਆਨ ਵਿਿੱਚ ਰਿੱਖਦੇ ਹੋਏ COSTI (ਉਸ ਸਮੇਂ 

Italian Immigrant Aid Society) ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ 1952 ਵਿਿੱਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਹਨਾੀਂ ਦਹਾਵਕਆੀਂ ਦੌਰਾਨ ਸ਼ਵਹਰ ਵਿਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ ਆਈ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ 

COSTI ਦੀਆੀਂ ਪਰਵਤਵਕਵਰਆਿਾੀਂ ਵਿਿੱਚ ਿੀ ਤਬਦੀਲੀ ਆਈ ਹੈ।  

 

COSTI ਦੀ ਸ਼਼ੁਰ ਆਤ 1981 ਵਿਿੱਚ ਦੋ ਿਿੱਡੀਆੀਂ ਸੇਿਾ ਏਜੂੰਸੀਆੀਂ ਦ ੇਏਕੀਕਰਨ ਨਾਲ ਹੋਈ, COSTI (ਉਸ ਤੋਂ ਪਵਹਲਾੀਂ Centro Organizzativo Scuole 

Tecniche Italiane) ਅਤੇ IIAS (Italian Immigrant Aid Society); ਵਜਨਹਾੀਂ ਦੋਿਾੀਂ ਦਾ ਇਮੀਗਰੈਂਟ ਭਾਈਚਾਰੇ ਵਿਿੱਚ ਸੇਿਾ ਦਾ ਲੂੰਬਾ ਅਤੇ ਮਾਣ ਭਵਰਆ 

ਇਵਤਹਾਸ ਵਰਹਾ ਸੀ। 

 

COSTI ਇਿੱਕ ਬਹ਼ੁ-ਸਵਭਆਚਾਰਕ ਸੂੰਗਠਨ ਹੈ ਵਜਸ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਭਾਈਚਾਰੇ ਅੂੰਦਰ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਿਾਲੀਆੀਂ ਖਾਸ ਲੋੜ੍ਾੀਂ ਲਈ ਿਿੱਖ-ਿਿੱਖ ਤਰਹਾੀਂ ਦੀਆੀਂ ਸੇਿਾਿਾੀਂ ਅਤੇ 

ਮੌਵਕਆੀਂ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਕੋਲ ਟੋਰੋਂਟੋ, ਅਤੇ ਰੀਜਨ ਆਫ਼ ਪੀਲ ਅਤੇ ਯੌਰਕ ਵਿਿੱਚ ਵਿਆਪਕ ਅਤੇ ਬੇਹਿੱਦ ਵਿਵਭੂੰਨਤਾ ਭਰੇ ਚੋਣ-ਖੇਤਰ ਦਾ ਮਜ਼ਬ ਤ 

ਸਮਰਥਨ ਹੈ। COSTI ਸੂੰਸਥਾ ਦ ੇਰ ਪ ਵਿਿੱਚ ਵਿਕਵਸਤ ਹੋਈ ਹੈ ਜ ੋਅਿੱਜ ਇਸ ਮ਼ੁਕਾਮ 'ਤੇ ਹੈ ਵਕਉੀਂਵਕ ਇਸਦੇ ਸਿੈ-ਇਿੱਛ਼ੁਕ ਆਗ ਆੀਂ ਅਤੇ ਹਮਦਰਦ ਸਟਾਫ ਨੇ 

ਤਬਦੀਲੀ ਵਲਆਉਣ ਲਈ ਮਜ਼ਬ ਤ ਿਚਨਬਿੱਧਤਾ ਨਾਲ ਕੂੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ।  

 

1950 ਦਾ ਦਹਾਕਾ - ਹੋਰਨਾਾਂ ਲੋਕਾਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨ ਦੀ ਰਵਾਇਤ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨੀ 

1952 ਵਿਿੱਚ ਬਣੀ, IIAS ਇਿੱਕ ਅਵਜਹੀ ਸੂੰਸਥਾ ਿਿੱਜੋਂ ਉਭਰੀ ਵਜਸ ਦਾ ਮ਼ੁਿੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਇਟਲੀ ਤੋਂ ਨਿੇਂ ਆਉਣ ਿਾਵਲਆੀਂ ਲੋਕਾੀਂ ਨ ੂੰ  ਵਜ਼ੂੰਦਗੀ ਦੀ ਮ਼ੁਢਲੀਆੀਂ ਲੋੜ੍ਾੀਂ 

ਮ਼ੁਹਿੱਈਆ ਕਰਨਾ ਸੀ। ਟੋਰੋਂਟੋ ਵਿਚ ਯ ਨੀਅਨ ਸਟੇਸ਼ਨ 'ਤੇ ਇਮੀਗਰੈਂਟਾੀਂ ਨ ੂੰ  ਵਮਲ ਕੇ, IIAS ਕਰਮਚਾਰੀ ਵਰਹਾਇਸ਼ ਅਤੇ ਰ਼ੁਜ਼ਗਾਰ ਵਿਿੱਚ ਉਹਨਾੀਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ 

ਕਰਦੇ ਸੀ, ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾੀਂ ਨਿੇਂ ਆਉਣ ਿਾਲੇ ਲੋਕਾੀਂ ਨ ੂੰ  ਆਪਣੇ ਇਸ ਨਿੇਂ ਦੇਸ਼ ਵਿਿੱਚ ਵਜ਼ਆਦਾ ਅਰਾਮਦੇਹ ਮਵਹਸ ਸ ਕਰਨ ਵਿਿੱਚ ਮਦਦ ਲਈ 

ਉਹਨਾੀਂ ਿਾਸਤੇ ਮ਼ੁਢਲੀ ਜਾਣ-ਪਛਾਣ ਅਤੇ ਕਾਉੀਂਸਵਲੂੰਗ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਕਰਦੇ ਸੀ। 

 

1960 ਦਾ ਦਹਾਕਾ -  ਾਈਚਾਰ ੇਨਾਲ ਸਬਿੰਧ ਮਜ਼ਬ ਤ ਬਣਾਉਣੇ  

ਦਿੱਸ ਸਾਲ ਬਾਅਦ, 1962 ਵਿਿੱਚ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿਿੱਚ ਆਏ ਇਟਲੀ ਦੇ ਪਰਿਾਸੀਆੀਂ ਦੀ ਅਵਜਹੀਆੀਂ ਪੇਸ਼ੇਿਰ ਯੋਗਤਾਿਾੀਂ ਪਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਿਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ 

COSTI ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜੋ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿਿੱਚ ਉਹਨਾੀਂ ਦੇ ਿਪਾਰ ਲਈ ਲੋੜ੍ੀ ੀਂਦੀਆੀਂ ਸਨ। ਕੂੰਮਕਾਜ ਦੇ ਸ਼਼ੁਰ ਆਤੀ ਵਦਨਾੀਂ ਦੌਰਾਨ, COSTI ਦ ੇਪਰੋਗਰਾਮ 

ਟੋਰੋਂਟੋ ਵਿਿੱਚ ਚਰਚ ਦੀ ਬੇਸਮੈਂਟ ਵਿਿੱਚ ਹ਼ੁੂੰਦੇ ਸਨ, ਆਖਰ ਵਿਿੱਚ ਇਹ ਇਿੱਥੋਂ ਬਦਲ ਕੇ 136 ਬੇਿਰਲੀ ਸਟਰੀਟ ਵਿਖੇ ਇਿੱਕ ਪ਼ੁਰਾਣੇ ਅਣਿਰਤੇ ਘਰ ਵਿਿੱਚ ਚਲੀ ਗਈ। 

 

ਪਰਿਾਸੀਆੀਂ ਨ ੂੰ  ਅੂੰਗਰੇਜ਼ੀ-ਭਾਸ਼ਾ ਦ ੇਲਾਇਸੈਂਵਸੂੰਗ ਇਮਵਤਹਾਨਾੀਂ, ਜ ੋਵਕ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿਿੱਚ ਕੂੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਪਾਸ ਕਰਨੇ ਜ਼ਰ ਰੀ ਹ਼ੁੂੰਦੇ ਸਨ, ਲਈ ਵਤਆਰ ਕਰਨ ਿਾਸਤੇ 

COSTI ਦ ੇਕਰਮਚਾਰੀਆੀਂ ਨੇ ਅੂੰਗਰੇਜ਼ੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦ ੇ ਵਸਿੱਵਖਆ ਪਰੋਗਰਾਮਾੀਂ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਕੀਤਾ। ਵਜਿੇਂ ਵਜਿੇਂ ਕਲਾਇੂੰਟਾੀਂ ਦੀ ਵਗਣਤੀ ਵਿਿੱਚ ਿਾਧਾ ਹੋਇਆ,  ਇਸ 

ਲਈ ਨਾ ਵਸਰਫ ਵਿਿਸਾਇਕ ਕਾਉੀਂਸਵਲੂੰਗ ਦੀ, ਬਲਵਕ ਇਸ ਦ ੇਨਾਲ-ਨਾਲ ਆਮ ਅਤੇ ਪਵਰਿਾਰਕ ਕਾਉੀਂਸਵਲੂੰਗ ਦੀ ਲੋੜ੍ ਿੀ ਸਮਝੀ ਗਈ। 

 

COSTI ਵਿਖੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਜਾੀਂਦੇ ਪਰੋਗਰਾਮ ਛੇਤੀ ਹੀ ਇਸ ਦੀਆੀਂ ਸਹ ਲਤਾੀਂ ਤੋਂ ਵਜ਼ਆਦਾ ਿਿੱਧ ਗਏ, ਅਤੇ ਸੂੰਸਥਾ ਨੇ ਇਲਾਕੇ ਦ ੇਿਿੱਖ-ਿਿੱਖ ਤਕਨੀਕੀ ਵਸਿੱਵਖਆ 

ਕੇਂਦਰਾੀਂ ਨਾਲ ਸਵਹਯੋਗ ਕਰਨਾ ਸ਼਼ੁਰ  ਕਰ ਵਦਿੱਤਾ। 1966 ਵਿਿੱਚ, Workers’ Compensation Board (ਜੋ ਹ਼ੁਣ Workplace Safety and 

Insurance Board ਿਿੱਜੋਂ ਜਾਵਣਆ ਜਾੀਂਦਾ ਹੈ) ਨੇ ਜ਼ਖਮੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆੀਂ ਦੇ ਮ਼ੁੜ੍ਿਸੇਬੇ ਲਈ ਪਰੋਗਰਾਮ ਸ਼਼ੁਰ  ਕਰਨ ਿਾਸਤੇ COSTI ਨਾਲ ਸੂੰਪਰਕ ਕੀਤਾ। 

ਇਹ ਪਰੋਗਰਾਮ ਵਿਆਪਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅਿੱਗੇ ਿਵਧਆ, ਵਜਸ ਨੇ ਸਾਲਾੀਂ ਦੌਰਾਨ ਅਣਵਗਣਤ ਜ਼ਖਮੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆੀਂ ਦੀਆੀਂ ਵਜ਼ੂੰਦਗੀ ਉਿੱਤੇ ਅਸਰ ਪਾਇਆ। 

 



 

 

1960 ਦਾ ਦਹਾਕਾ: ਜਾਰੀ 

1960 ਦ ੇਆਖਰ ਤਿੱਕ, ਏਜੂੰਸੀ ਨੇ ਸਮ਼ੁਿੱਚੇ ਟੋਰੋਂਟੋ, ਹੈਵਮਲਟਨ, ਅਤੇ ਨੌਰਥ ਯੌਰਕ ਦ ੇਉਪਨਗਰ ਇਲਾਕੇ ਵਿਿੱਚ ਕਾਉੀਂਸਵਲੂੰਗ ਦਫ਼ਤਰ ਖੋਲ ਲਏ। ਲਗਭਗ ਇਹੀ 

ਸਮਾੀਂ ਸੀ ਜਦੋਂ COSTI United Way ਦੀ ਮੈਂਬਰ ਏਜੂੰਸੀ ਬਣ ਗਈ, ਅਤੇ ਇਸ ਨੇ ਇਟਲੀ ਤੋਂ ਇਲਾਿਾ ਹੋਰਨਾੀਂ ਦੇਸ਼ਾੀਂ ਤੋਂ ਆਉਣ ਿਾਲੇ ਪਰਿਾਸੀਆੀਂ ਲਈ ਿੀ 

ਆਪਣੀਆੀਂ ਸੇਿਾਿਾੀਂ ਦਾ ਵਿਸਤਾਰ ਕਰਨਾ ਸ਼਼ੁਰ  ਕਰ ਵਦਿੱਤਾ। 

 

1970 ਦਾ ਦਹਾਕਾ: ਬਹ-ੁਸੱਵ ਆਚਾਰਵਾਦ  

1970 ਦ ੇਦਹਾਕੇ ਦੌਰਾਨ, COSTI ਨੇ ਇਿੱਕ ਿਾਰ ਫੇਰ ਤੋਂ ਆਪਣੀਆੀਂ ਸੇਿਾਿਾੀਂ ਦਾ ਵਿਸਤਾਰ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਆਉਣ ਿਾਲੇ ਸ਼ਰਣਾਰਥੀਆੀਂ ਲਈ ਸਹਾਇਤਾ 

ਨ ੂੰ  ਆਪਣੇ ਕੂੰਮ ਵਿਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ। ਿੀਅਤਨਾਮ ਦ ੇਬਹ਼ੁਤੇ “ਵਕਸ਼ਤੀ ਿਾਲੇ ਲੋਕਾੀਂ” ਦੀ ਵਸਿੱਵਖਆ ਦੇ ਅਸਲ ਪਿੱਧਰ ਦੀ ਪ਼ੁਸ਼ਟੀ ਕਰਨ ਦੀ ਉਹਨਾੀਂ ਦੀ ਬਹ਼ੁਤ ਜ਼ਰ ਰੀ 

ਲੋੜ੍ ਨ ੂੰ  ਪਛਾਣਦੇ ਹੋਏ COSTI ਨੇ ਜਾਰਜ ਬਰਾਊਨ ਕਾਲਜ ਨਾਲ ਵਮਲ ਕੇ ਇਿੱਕ ਇਮਵਤਹਾਨ ਅਤੇ ਪਰਮਾਣੀਕਰਨ ਦੀ ਪਰਵਕਵਰਆ ਵਿਕਵਸਤ ਕੀਤੀ, ਜੋ ਕੈਨੇਡਾ 

ਵਿਿੱਚ ਆਪਣੀ ਵਕਸਮ ਦਾ ਪਵਹਲਾ ਪਰੋਗਰਾਮ ਸੀ। 

 

1980 ਦਾ ਦਹਾਕਾ: ਸਾਾਂਝਾ ਸੁਪਨਾ  

IIAS ਅਤੇ COSTI ਦ ੇਟੀਵਚਆੀਂ ਅਤੇ ਕੂੰਮ ਦੀ ਸਮਾਨਤਾ ਨ ੂੰ  ਸਿੀਕਾਰ ਕਰਵਦਆੀਂ, ਦ ੋਏਜੂੰਸੀਆੀਂ ਦਾ ਏਕੀਕਰਨ ਕਰਨ ਲਈ 1980 ਵਿਿੱਚ ਗਿੱਲਬਾਤ ਸ਼਼ੁਰ  ਕੀਤੀ 

ਗਈ ਸੀ। 24 ਜਨਿਰੀ, 1981 ਨ ੂੰ , ਇਹ ਟੀਚਾ ਪਰਾਪਤ ਕਰ ਵਲਆ ਵਗਆ ਅਤੇ ਦੋਨੋ ਸੂੰਸਥਾੀਂਿਾੀਂ COSTI-IIAS Immigrant Services ਦੇ ਅਵਧਕਾਰਤ 

ਨਾਮ ਹੇਠ ਇਿੱਕ ਦ ਜੇ ਵਿਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਗਈਆੀਂ। 

 

1990 ਦਾ ਦਹਾਕਾ: ਰੁਕਾਵਟਾਾਂ ਖਤਮ ਕਰਨੀਆਾਂ 

1990 ਦ ੇਦਹਾਕੇ ਦੌਰਾਨ COSTI ਨੇ ਿਾਧੇ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਸਮਾੀਂ ਦੇਵਖਆ। ਅੂੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪਿੱਧਰ 'ਤੇ ਵਸਖਲਾਈ ਪਰਾਪਤ ਪੇਸ਼ਾਿਰਾੀਂ ਦੀਆੀਂ ਲੋੜ੍ਾੀਂ 

ਨਾਲ ਨਵਜਿੱਠਣ 'ਤੇ ਵਧਆਨ ਕੇਂਦਰਤ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਸੇਿਾ ਪਰਦਾਨਗੀ ਦ ੇਅਵਜਹ ੇਵਿਲਿੱਖਣ ਨਮ ਨੇ ਵਿਕਵਸਤ ਕਰ ਕੇ, ਜੋ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿਿੱਚ ਪਹ਼ੁੂੰਚ ਰਹੇ ਅੂੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ 

ਤੌਰ 'ਤੇ ਕੂੰਮ ਦਾ ਤਜਰਬਾ ਰਿੱਖਣ ਿਾਲੇ ਲੋਕਾੀਂ ਦੀਆੀਂ ਲੋੜ੍ਾੀਂ ਨ ੂੰ  ਨਵਜਿੱਠਦੇ ਸਨ, COSTI ਨੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਵਿਿੱਚ ਅਗਿਾਈ ਮ਼ੁਹਿੱਈਆ ਕੀਤੀ। ਅੂੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪਿੱਧਰ 

'ਤੇ ਵਸਖਲਾਈ ਪਰਾਪਤ ਪੇਸ਼ਾਿਰਾੀਂ ਲਈ COSTI ਦੇ 1997 ਵਿਿੱਚ ਸਥਾਪਤ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਤਰਹਾੀਂ ਦਾ ਪਵਹਲੇ ਕੇਂਦਰ, Centre for Internationally Trained 

Professionals ਨੇ ਪੇਸ਼ਾਿਰਾੀਂ ਨ ੂੰ  ਕੂੰਮ ਿਾਲੀ ਥਾੀਂ ਵਿਿੱਚ ਉਹਨਾੀਂ ਦੀ ਮਹਾਰਤ ਦ ੇਖੇਤਰ ਵਿਿੱਚ ਬੇਹਦ ਵਿਹਾਰਕ ਤਜਰਬਾ ਮ਼ੁਹਿੱਈਆ ਕੀਤਾ। 

 

2000 ਦਾ ਦਹਾਕਾ - COSTI ਅਤੇ  ਾਈਚਾਰਾ 

2000 ਦ ੇਦਹਾਕੇ ਦੌਰਾਨ COSTI ਦਾ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨਾਲ ਸਵਹਯੋਗ ਅਤੇ ਭਾਈਿਾਲੀ ਕਾਫੀ ਵਜ਼ਆਦਾ ਿਾਧਾ ਹੋਇਆ। 2001 ਵਿਿੱਚ ਸੂੰਸਥਾ ਨੇ ਪਵਹਲੀ African 

Canadian Council ਦੀ ਮੇਜ਼ਬਾਨੀ ਅਤੇ ਆਯੋਜਨ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਅਫ਼ਰੀਕੀ ਲੋਕਾੀਂ ਨ ੂੰ  ਸੇਿਾ ਦੇਣ ਿਾਲੀਆੀਂ 51 ਸੂੰਸਥਾੀਂਿਾੀਂ ਅਤੇ ਭਾਈਚਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾੀਂ ਨ ੂੰ  ਿਿੱਧ-

ਫ਼ੁਿੱਲ ਰਹੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਲਈ ਸੇਿਾਿਾੀਂ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਅਤੇ ਵਜ਼ਆਦਾ ਤਾਲਮੇਲ ਦੀ ਲੋੜ੍ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ-ਿਟਾੀਂਦਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਇਿੱਕ ਕਾਨਫਰੂੰਸ ਵਿਿੱਚ ਇਕਿੱਠਾ ਕੀਤਾ। 

ਕਾਨਰਫੂੰਸ ਦ ੇਨਤੀਜੇ ਿਿੱਜੋਂ African Canadian Social Development Council ਬਣੀ, ਵਜਸ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਸੇਿਾਿਾੀਂ ਦਾ ਤਾਲਮੇਲ ਕਰਨਾ, ਵਸਖਲਾਈ 

ਮ਼ੁਹਿੱਈਆ ਕਰਨੀ ਅਤੇ ਵਜ਼ਆਦਾ ਪਰਵਤਵਕਰਆਿਾਦੀ ਜਨਤਕ ਨੀਤੀ ਦੀ ਿਕਾਲਤ ਕਰਨਾ ਸੀ। COSTI ਨੇ ਇਸ ਦ ੇਟਰਿੱਸਟੀ ਿਿੱਜੋਂ ਭ ਵਮਕਾ ਵਨਭਾਈ। 

2007 ਵਿਿੱਚ ਚਾਰ ਹੋਰਨਾੀਂ ਭਾਈਿਾਲ ਸੂੰਗਠਨਾੀਂ ਨਾਲ, Welcome Centre Immigrant Services ਪਾਰਟਨਰਵਸ਼ਪ ਮਾਡਲ ਬਣਾਇਆ ਵਗਆ। ਿੌਹਨ 

ਵਿਿੱਚ COSTI ਪਵਹਲੇ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਮ਼ੁਿੱਖੀ ਸੀ। ਇਕ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਚਾਰ ਹੋਰਨਾੀਂ ਥਾੀਂਿਾੀਂ ਦੀ ਸ਼਼ੁਰ ਆਤ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਵਜਸ ਵਿਿੱਚ ਹਰੇਕ ਦੀ ਅਗਿਾਈ ਚਾਰ ਹੋਰਨਾੀਂ 

ਭਾਈਿਾਲਾੀਂ ਵਿਿੱਚੋਂ ਵਕਸੇ ਇਿੱਕ ਿਿੱਲੋਂ  ਕੀਤੀ ਗਈ। York Region, Welcome Centre Immigrant Services Centres ਵਿਿੱਚ ਿਨ-ਸਟਾਪ ਸਿੇਾ ਨਿੇਂ 

ਆਉਣ ਿਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀਆੀਂ ਦੀਆੀਂ ਿਸਣ ਸਬੂੰਧੀ ਲੋੜ੍ਾੀਂ ਨ ੂੰ  ਵਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਨਵਜਿੱਠਣ ਲਈ ਵਤਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਪ਼ੁਰਤਗਾਲੀ ਬੋਲਣ ਿਾਵਲਆੀਂ ਅਤੇ ਸਪੈਵਨਸ਼ 

ਬੋਲਣ ਿਾਲੇ ਭਾਈਚਾਵਰਆੀਂ ਵਿਿੱਚ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਅਤੇ ਗਰ਼ੁਿੱਪ ਕਾਉੀਂਸਵਲੂੰਗ ਲਈ ਿਧਦੀਆੀਂ ਲੋੜ੍ਾੀਂ ਨ ੂੰ  ਪਛਾਣਦੇ ਹੋਏ, COSTI ਨੇ 2008 ਵਿਿੱਚ ਇਹਨਾੀਂ 

ਭਾਈਚਾਵਰਆੀਂ ਲਈ ਪਵਰਿਾਰਕ ਅਤੇ ਮਾਨਵਸਕ ਵਸਹਤ ਸੇਿਾਿਾੀਂ ਦਾ ਵਿਸਤਾਰ ਕੀਤਾ। 

 



 

ਮੌਜ ਦਾ ਸਵਥਤੀ - ਜੁੜਾਵ ਨ ਿੰ  ਵਧਾਉਣਾ  

COSTI ਇਮੀਗਰੇਸ਼ਨ ਸਰਵਿਵਸਜ਼ ਿਿੱਜੋਂ ਜਾਣੀ ਜਾੀਂਦੀ ਇਸ ਸੂੰਸਥਾ ਦਾ ਹ਼ੁਣ ਇਸ ਹਿੱਦ ਤਿੱਕ ਵਿਸਤਾਰ ਹੋ ਵਗਆ ਹੈ ਵਕ ਇਹ ਦ਼ੁਨੀਆੀਂ ਦੇ ਹਰੇਕ ਕੋਨੇ ਤੋਂ ਆਏ 

39,000 ਤੋਂ ਿੀ ਿਿੱਧ ਲੋਕਾੀਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਹਾਲਾੀਂਵਕ ਇਸ ਦਾ ਪਰਮ਼ੁਿੱਖ ਟੀਚ ੇਿਾਲਾ ਗਰ਼ੁਿੱਪ ਲਗਾਤਾਰ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿਿੱਚ ਪਹ਼ੁੂੰਚੇ ਪਰਿਾਸੀ ਰਹੇ ਹਨ, ਪਰ 

COSTI ਦ ੇਪਰੋਗਰਾਮਾੀਂ ਨ ੂੰ  ਸਾਰੇ ਿਾੀਂਝੇ ਬਾਲਗਾੀਂ, ਨੌਜਿਾਨ ਵਿਅਕਤੀਆੀਂ ਅਤੇ ਔਰਤਾੀਂ ਲਈ ਸੇਿਾਿਾੀਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਿਧਾਇਆ ਵਗਆ ਹੈ। 

ਆਪਣੇ 400 ਤੋਂ ਿੀ ਵਜ਼ਆਦਾ ਸਟਾਫ, ਜ ੋਸੂੰਯ਼ੁਕਤ ਰ ਪ ਵਿਿੱਚ 60 ਤੋਂ ਿੀ ਵਜ਼ਆਦਾ ਭਾਸ਼ਾਿਾੀਂ ਵਿਿੱਚ ਮਾਹਰ ਹੈ, ਨਾਲ COSTI ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਤਬਦੀਲੀ ਵਲਆਉਣ 

ਲਈ ਿਿੱਖ-ਿਿੱਖ ਭਾਈਚਾਵਰਆੀਂ ਤਿੱਕ ਪਹ਼ੁੂੰਚ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। 

COSTI ਦਾ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨਾਲ ਸਵਹਯੋਗ ਅਤੇ ਭਾਈਿਾਲੀਆੀਂ ਅਵਜਹੇ ਸ ਬੇ ਵਿਆਪੀ ਪਰੋਗਰਾਮਾੀਂ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਨਾਲ ਜਾਰੀ ਹਨ, ਵਜਿੇਂ Orientation to 

Ontario Program ਜ ੋ ਵਕ 2011 ਵਿਿੱਚ ਕਾਇਮ ਕੀਤਾ ਵਗਆ, ਔਰਤਾੀਂ ਦ ੇਦ਼ੁਰਵਿਿਹਾਰ ਦ ੇਸੂੰਕੇਤਾੀਂ ਬਾਰੇ ਜਾਗਰ ਕਤਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਲਈ International 

Student Connect ਅਤੇ Neighbours, Friends and Families ਦ ੇਜਨਤਕ ਵਸਿੱਵਖਆ ਦੇ ਪਰੋਗਰਾਮ। 

COSTI ਯੋਜਨਾ, ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਸੇਿਾਿਾੀਂ ਦੀ ਪਰਦਾਨਗੀ ਵਿਿੱਚ ਗਾਹਕ-ਕੇਂਦਰਤ, ਅਵਤ-ਸਰਗਰਮ, ਅਤੇ ਨਿੀ ੀਂ ਕਾਢ ਦ ੇਰਿਿੱਈਏ ਦੀ ਿਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਲਗਾਤਾਰ 

ਭਾਈਚਾਰਕ ਸੇਿਾ ਵਿਿੱਚ ਆਗ  ਬਣਨ ਦੀ ਕੋਵਸ਼ਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦ ੇਪਰੋਗਰਾਮ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉੀਂਦੇ ਹਨ ਵਕ ਭਾਸ਼ਾਈ ਜਾੀਂ ਸਵਭਆਚਾਰਕ ਰ਼ੁਕਾਿਟਾੀਂ ਿਿੱਲ 

ਵਧਆਨ ਵਦਿੱਤੇ ਵਬਨਾੀਂ, ਕੈਨੇਡਾ ਪਹ਼ੁੂੰਚਣ ਿਾਲੇ ਲੋਕ, ਆਪਣੇ ਮੌਜ ਦਾ ਹ਼ੁਨਰਾੀਂ ਦੀ ਿਰਤੋਂ ਕਰ ਸਕਣ ਅਤੇ ਨਿੇਂ ਹ਼ੁਨਰ ਵਸਿੱਖ ਸਕਣ ਅਤੇ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਵਜ਼ੂੰਦਗੀ ਦ ੇ

ਸਾਰੇ ਪਿੱਖਾੀਂ ਵਿਿੱਚ ਸਰਗਰਮੀ ਨਾਲ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਸਕਣ। 

 

ਸ਼ਰਣਾਰਥੀਆਾਂ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਕਿੰਮ ਅਤੇ ਸੀਰੀਆ ਦੇ ਸ਼ਰਣਾਰਥੀ ਸਿੰਕਟ ਬਾਰੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਪਰਵਤਵਕਵਰਆ  

ਇਿੱਕ ਅਵਜਹੀ ਸੂੰਸਥਾ ਦ ੇਿਿੱਜੋਂ, ਜ ੋਪਰਿਾਸੀਆੀਂ, ਸ਼ਰਣਾਰਥੀਆੀਂ ਅਤੇ ਉਹਨਾੀਂ ਦ ੇਰਵਹਣ ਿਾਲੇ ਭਾਈਚਾਵਰਆੀਂ ਨ ੂੰ  ਸੇਿਾਿਾੀਂ ਮ਼ੁਹਿੱਈਆ ਕਰਦੀ ਹੈ, COSTI ਕੈਨੇਡਾ 

ਵਿਿੱਚ ਸੀਰੀਆਈ ਸ਼ਰਣਾਰਥੀਆੀਂ ਦੀ ਿਿੱਡੀ ਸੂੰਵਖਆ ਦੇ ਆਉਣ 'ਤੇ ਲੋੜ੍ੀ ੀਂਦੀ ਜਿਾਬੀ ਕਾਰਿਾਈ ਵਿਿੱਚ ਗਵਹਰੇ ਰ ਪ ਵਿਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ, ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਗਰੇਟਰ ਟੋਰੋਂਟ ੋ

ਖੇਤਰ ਵਿਿੱਚ, ਅਤੇ ਇਸਨੇ 2016 ਤੋਂ ਬਾਅਦ 2200 ਤੋਂ ਿੀ ਿਿੱਧ ਸੀਰੀਆਈ ਸ਼ਰਣਾਰਥੀਆੀਂ ਦੀ ਕੈਨੇਡਾ ਨ ੂੰ  ਆਪਣਾ ਘਰ ਬਣਾਉਣ ਵਿਿੱਚ ਮਦਦ ਕੀਤੀ। ਹਰੇਕ 

ਉਸ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਤਰਹਾੀਂ ਜ ੋਕੈਨੇਡਾ ਵਿਿੱਚ ਰਵਹਣ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਅਸੀ ੀਂ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸਖਤ ਵਮਹਨਤ ਕਰਦੇ ਹਾੀਂ ਵਕ ਕੈਨੇਡਾ ਦ ੇਨਿੇਂ ਸ਼ਵਹਰੀ 

ਆਪਣੇ ਭਾਈਚਾਵਰਆੀਂ ਨਾਲ ਜ਼ੁੜ੍ਨ ਅਤੇ ਸਫਲਤਾ ਹਾਸਲ ਕਰਨ। 

ਅਿੱਜ COSTI ਸਰਕਾਰੀ-ਸਹਾਇਤਾ ਪਰਾਪਤ ਸ਼ਰਣਾਰਥੀਆੀਂ, ਵਨਿੱ ਜੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪਰਾਯੋਵਜਤ ਸ਼ਰਣਾਰਥੀਆੀਂ ਅਤੇ ਸ਼ਰਣ ਲਈ ਦਾਅਿੇਦਾਰਾੀਂ ਨਾਲ ਕੂੰਮ ਕਰਨਾ ਜਾਰੀ 

ਰਿੱਖ ਰਹੀ ਹ,ੈ ਅਤੇ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉੀਂਦੀ ਹੈ ਵਕ ਮ਼ੁਹਿੱਈਆ ਕੀਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਅਤੇ ਸੇਿਾਿਾੀਂ ਸਥਾਨਕ ਭਾਈਚਾਰੇ ਅਤੇ ਨਿੇਂ ਦੇਸ਼ ਵਿਿੱਚ ਉਹਨਾੀਂ ਦ ੇਜ਼ੁੜ੍ਾਿ ਨ ੂੰ  

ਵਜ਼ਆਦਾ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਿਧਾਉਣ। 


