ACERCA
DA COSTI
Respondendo às necessidades de uma comunidade diversa há mais de 60 anos, os
Serviços de Imigração COSTI é uma agência multi-cultural com base na comunidade que
providência emprego, educação, residência e serviços sociais a todas as comunidades de
imigrantes, novos Canadianos e indivíduos com necessidade de assistência.
A COSTI esforça-se por ser um líder em serviços comunitários usando uma aproximação
em planeamento, desenvolvimento e entrega de serviços que é proactiva, inovadora e
focada no cliente. Os nossos programas garantem que independentemente da língua ou
barreiras culturais, as pessoas que chegam ao Canadá sejam capazes de usar as suas
habilidades professionais, aprender uma nova e participar activamente em todos os
aspectos da vida Canadiana.
Operando em 17 localizações em Toronto, Região de York e Peel, a COSTI providência
serviços em mais de 60 línguas. No ano passado, mais de 39,000 indivíduos receberam
assistência.
Programas e Serviços includem:


Serviços de emprego especializado para indivíduos treinados internacionalmente,
também como informação e referência aos serviços apropriados, avaliação e
aconselhamento de emprego, colocação de emprego, treino de procura de trabalho
e serviços de emprego aos jovens.



Língua Inglesa (ESL e LINC) e programas de treino especializado.



Serviços de acomodação incluindo orientação, informação, aconselhamento e
interpretação cultural para imigrantes acabados de chegar.



Suporte de pós-alojamento para imigrantes acomodados que continuam a precisar
de serviços sociais e governamentais.



Serviços de alojamento e acomodação para refugiados patrocinados pelo Governo.



Aconselhamento familiar e serviços de saúde mental.



Suporte de alojamento para famílias que enfrentam despejo ou aqueles alojados
marginalmente.



Serviços de rehabilitação para trabalhadores com dificuldades físicas e mentais.



Ajuda a mulheres imigrantes para derrotar barreiras nas suas vidas a aceder
opurtunidades.



Serviços específicos para as necessidades dos idosos para os ajudar a levar uma
vida satisfeita e dignificada.



Serviços de intérprete e tradução.

A COSTI faz todos os esforços para garantir que indivíduos de todos os cantos do mundo
sejam providenciados igualmente com acesso aos nossos serviços.
Para saber mais acerca dos serviços de acomodação oferecidos na sua língua, por favor
verifique a secção de Programas e Serviços na nossa página da web.

MISSÃO
A COSTI providência serviços educacionais, sociais e serviços de emprego para ajudar
todos os imigrantes na àrea de Toronto a atingir auto-suficiência na sociedade Canadiana.
A COSTI, fundada pela comunidade Italiana para enfrentar uma falta de serviços para
imigrantes na era pós-guerra, é hoje uma agência multicultural que trabalha com todas as
comunidades imigrantes que tenham um falta de serviços estabelecidos.

