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توانمندسازی افراد جوامع مختلف در جهت نیل به موفقیت، و 

با ارائه خدماتی مثل تحصیل،  آنها شکوفاسازی کامل استعدادهای

 .اشتغال، و خدمات اجتماعی
 

 

 اندازچشم
 .باشدجامعه  تک اعضایهای برابر و مبتنی بر موفقیت تکبا فرصت شکوفاتضمین اینکه کانادا کشوری 

 

 هاارزش
 پیشگامی

 کنیمما پیشگام تغییرات مثبت در جامعه خود هستیم، و در این راستا عمل می. 

 

 تنوع

 نهیم و برای آنها احترام قائل هستیمهمه افراد جامعه ارج میهای منحصر به فرد ها و نقشما به تفاوت. 

 

 توانمندسازی

 را فراهم  شناسیم و زمینه رشد و خودکفایی آنهاتک اعضای جامعه را به رسمیت میما استعدادهای تک

 .سازیممی

 

 همدلی

 کنیمما به یکدیگر توجه و از هم حمایت می. 

 

 تعالی

 کنیمها را رعایت میدترین استانداردهیم، همواره عالیما در کلیه کارهایی که انجام می. 

 

 نوآوری

 نیم، و همواره مشوق راهکارهای نو هستیمکما از تغییرات استقبال و از بهبود مستمر حمایت می. 

 

 پذیریمسئولیت

  کنیمعمل میدهیم آنچه وعده میبه ما. 

 

 
 



 

 درباره

COSTI 
 

به رفع نیازهای یک جامعه متنوع  1952که از سال  ،COSTI »(COSTI Immigrant Services) مهاجرتیخدمات »

نیز خدمات اجتماعی  ر یک جامعه چندفرهنگی است که خدماتی مثل اشتغال، تحصیل و استقرار وپرداخته است، سازمانی مبتنی ب

 .دهدرا به همه جوامع مهاجر، شهروندان جدید کانادا، و افراد نیازمند کمک ارائه می

 

COSTI ی، توسعه و ارائه خدمات ، و نوآورانه در عرصه طراحکنشگرمدار، کند که با استفاده از یک رویکرد مشتریتالش می

نظر از موانع زبانی یا شوند، صرفکنند که افرادی که به کانادا وارد میهای ما تضمین میبرنامه. اجتماعی همواره پیشگام باشد

بگیرند را فرا  یهایی جدیدهای فعلی خود استفاده کنند، و مهارتفرهنگی، بتوانند به اطالعات الزم دسترسی داشته باشند، از مهارت

 .کندهای جامعه کانادا را تسریع میکه توانایی آنها برای مشارکت وسیع و عمیق در همه جنبه

 

COSTI ما . دهدزبان ارائه می 60کند، خدمات خود را به بیش از می نتو، ناحیه یورک و ناحیه پیل فعالیتدر تور شعبه 18، که در

 .تا خدمات الزم را دریافت کنند ایمنفر کمک کرده 39.000به بیش از 

 

 :های ما شامل موارد زیر استخدمات و برنامه

 اند، ارائه اطالعات الزم، ارجاع به خدمات تخصصی اشتغال برای افرادی که در خارج از کانادا آموزش دیده

ی ویژه بزرگساالن و ، آموزش کاریابی، و توسعه شغلیابیکارادارات مربوطه، ارزیابی و مشاوره استخدام، 

 .جوانان

 های زبان انگلیسی برنامه(ESL  وLINC)های آموزش زبان پیشرفته های زبانی، و برنامه، آموزش مهارت

(ELT). 

 وارد، مشاوره و تفسیر فرهنگی برای مهاجران تازهرسانیخدمات استقرار شامل توجیه، اطالع. 

 ولی همچنان به خدمات اجتماعی و دولتی  اندجرانی که مستقر شدهپشتیبانی پس از استقرار برای آن دسته از مها

 .نیاز دارند

 های ویژه اسکان و استقرار برای پناهندگان تحت حمایت دولت، متقاضیان پناهندگی، و پناهندگان تحت پشتیبانی

 . حمایت بخش خصوصی

 خدمات مشاوره خانواده و بهداشت روان. 

 هایی نامناسب ایی که حکم تخلیه برای آنها صادر شده، یا کسانی که در محلهپشتیبانی اسکان برای خانواده

 .انداسکان یافته

 هاکمک به بانوان مهاجر به منظور غلبه بر موانع موجود در زندگی و دسترسی به فرصت. 

  بخش و آبرومندایتبا هدف کمک به ایشان برای داشتن یک زندگی رض سالمندانخدمات ویژه نیازهای خاص. 

 خدمات ترجمه کتبی و شفاهی. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 ایپیشینه

 پویا
 

COSTI  درهایی که برای مهاجران اخیر ، به واسطه دغدغه1952در سال . در خدمت افراد نیازمند کمک بوده است 1952از سال 

های گذشته، طی دهه. تأسیس گردید( شدیده مینام Italian Immigrant Aid Societyکه در آن زمان ) COSTIنتو وجود داشت، تور

 . نیز متناسب با آن تغییر کرده است COSTIهای نتو دستخوش تغییرات زیادی شده است؛ بنابراین، پاسختور

 

COSTI  یعنی بزرگخدماتی  مؤسسهبا ادغام دو  1981در سال ،COSTI ( ًکه قبالCentro Organizzativo Scuole Tecniche 

Italiane و ( شدنامیده میIIAS (Italian Immigrant Aid Society) ای طوالنی و پیشینه مؤسسههر یک از این دو . شکل گرفت

 .آمیز در زمینه ارائه خدمات به جامعه مهاجرین داشتندافتخار

 

COSTI شأت گرفته از نیازهای خاص جامعه را های نای متنوع از خدمات و فرصتیک سازمان چندفرهنگی است که همواره مجموعه

 .نتو و نواحی یورک و پیل برخوردار استاین سازمان از حمایت قوی یک جامعه بسیار گسترده و متنوع در تور. ارائه داده است

COSTI با عزمی شناس آن به این دلیل توسعه و به این سازمان امروزی تکامل یافته که رهبران پیشگام و کارکنان دلسوز و وظیفه

 . اندراسخ برای ایجاد تغییراتی مثبت تالش کرده

 

 گذاری سنت کمک به دیگرانپایه -1950دهه 

IIAS های تأسیس شد، به عنوان سازمانی ظهور کرد که هدف اصلی آن تأمین مایحتاج اولیه زندگی برای ایتالیایی 1952، که در سال

نتو نه تنها در خصوص تور( Union Station« )ایستگاه یونیون»ات با مهاجران در طی مالق IIASکارکنان . وارد به کانادا بودتازه

وارد برای زندگی کردند، بلکه با ارائه خدمات توجیه و مشاوره ویژه کمک به این مهاجران تازهاسکان و اشتغال به آنها کمک می

 .دادندتر در کشور جدیدشان، به حمایت از آنها ادامه میراحت

 

 تقویت روابط با جامعه  - 1960دهه 

های شغلی الزم برای کسب و با هدف کمک به مهاجران ایتالیایی جدید جهت کسب صالحیت COSTI، 1962ده سال بعد، در سال 

های این سازمان که در بدو امر در زیرزمین یک کلیسا در ، برنامهCOSTIهای اول فعالیت طی سال. کار در کانادا تأسیس گردید

 .منتقل شد( Beverley« )بورلی»خیابان  136گرفت، در نهایت به یک عمارت قدیمی و بالاستفاده واقع در شماره و انجام مینتتور

 

های الزم برای کار در کانادا بود، کارکنان های زبان انگلیسی، که یکی از شرطسازی مهاجران برای قبولی در آزمونبه منظور آماده

COSTI به موازات افزایش تعداد متقاضیان خدمات، نیازی شدید به مشاوره . زبان انگلیسی را سازماندهی کردندهای آموزش برنامه

 .عمومی و خانوادگی احساس شد

 

با را شد به زودی از امکانات آن فراتر رفت؛ در نتیجه، این سازمان همکاری خود ارائه می COSTIهایی که در تعداد و تنوع برنامه

که اکنون به نام ) Workers’ Compensation Board، 1966در سال . آغاز کردهای فنی موجود در ناحیه مراکز مختلف آموزش

Workplace Safety and Insurance Board برای ارائه یک برنامه توانبخشی به کارگران مصدوم، قراردادی ( شودشناخته می

شماری ه به نحوی چشمگیر رشد کرد، و طی سالیان متمادی تأثیری بسیار مثبت بر زندگی عده بیاین برنام. منعقد کرد COSTIرا با 

 .از کارکنان مصدوم داشته است

 



 

 

 ادامه - 1960دهه 

تقریباً در همین . نتو، همیلتون، و حومه یورک شمالی دایر کرده بودای را در سراسر توردفاتر مشاوره COSTI، 1960تا پایان دهه 

رفته گستره خدمات خود را عالوه بر مهاجران ایتالیایی، به در آمد، و رفته United Wayبه عضویت  COSTIن بود که زما

 .مهاجران سایر کشورها نیز بسط داد

 

 رویکردی چند فرهنگی  - 1970دهه 

با توجه به  COSTI. نادا گرددوارد به کایک بار دیگر توسعه یافت تا شامل کمک به مهاجران تازه COSTI، خدمات 1970طی دهه 

شان، یک فرایند آزمون و صدور گواهی را با همکاری ویتنامی به تأیید میزان واقعی تحصیالت« سوارانقایق»نیاز مبرم بسیاری از 

 .طراحی کرد، که اولین برنامه از نوع خود در کانادا بود( George Brown College« )جورج براون کالج»

 

  مشترک اندازیچشم - 1980دهه 

در . آغاز شد مؤسسهمذاکراتی به منظور ادغام این دو 1980از حیث اهداف و کار، در سال  COSTIو  IIASهای نظر به شباهت

در هم ادغام  COSTI-IIAS Immigrant Servicesو دو سازمان مذکور با نام  ، این هدف محقق گردید1981ژانویه  24تاریخ 

 .شدند

 

 رفع موانع - 1990دهه 

COSTI  این سازمان با تمرکز بر رفع نیازهای متخصصینی که در . تجربه کرد 1990یک دوره رشد و توسعه چشمگیر را طی دهه

وارد به کانادا و های منحصر به فرد ارائه خدمات، با هدف رفع نیازهای مهاجران تازهخارج از کانادا آموزش دیده بودند و ابداع مدل

مرکز ویژه متخصصین آموزش . »به عنوان پیشگام این گونه خدمات در جامعه ایفا نمودالمللی، نقشی مؤثر دارای تجربه کاری بین

تأسیس شد و  1997، که در سال (Centre for Internationally Trained Professionals COSTI)« دیده در خارج از کانادا

 .در زمینه محیط کار و رشته تخصصی به متخصصین ارائه داددست اول  نظیر بود، تجاربیدر نوع خود بی

 

 و جامعه COSTI - 2000دهه 

میزبان و  2001این سازمان در سال . به میزانی چشمگیر افزایش یافت 2000با جامعه طی دهه  COSTIهمکاری و مشارکت 

به ت اخدمدهنده ارائهسازمان و عضو جامعه  51طی این رویداد، . بود African Canadian Council شورای اولین برگزارکننده

ریزی و هماهنگی بیشتر جهت ارائه خدمات الزم به این جامعه در در یک کنفرانس گرد هم آمدند تا درباره نیاز به برنامه هاییآفریقا

. بود African Canadian Social Development Councilنتیجه این کنفرانس ایجاد شورای . حال رشد بحث و تبادل نظر کنند

به  COSTI. های عمومی کارآمدتر بودهای الزم، و حمایت از سیاستسازی خدمات، ارائه آموزشرسالت شورای مذکور هماهنگ

 .عنوان امین این شورا عمل کرد

. شکل گرفت Welcome Centre Immigrant Services، با همکاری چهار سازمان همکار دیگر، مدل مشارکت 2007در سال 

COSTI  در ایجاد اولین مرکز درVaughan هریک از آنها تحت نظر یکی از . یک سال بعد، چهار مرکز دیگر دایر شد. پیشگام بود

 Welcome Centre Immigrant Servicesمنظوره در ناحیه یورک، تحت عنوان یک مرکز خدمات همه. شودشرکا اداره می

Centres  به عالوه، با اذعان به نیاز روزافزون جوامع . وارد طراحی شدمنظور رفع مستقیم نیازهای استقرار مهاجران تازهبه

خدمات خانوادگی و بهداشت روانی خود را به  2008در سال  COSTIزبان به خدمات مشاوره فردی و گروهی،  اییپرتغالی و اسپانی

 .این جوامع بسط داد

 

  مشارکتتسریع  -زمان حال 

 39.000شود، به قدری گسترش یافته که سالیانه به بیش از شناخته می COSTI Immigrant Servicesاین سازمان، که اکنون با نام 

به منظور  COSTIهای وارد هستند، برنامهگرچه گروه هدف اصلی آن همچنان مهاجران تازه. کندنفر از اقصی نقاط جهان کمک می

 .ت به کلیه بزرگساالن، جوانان و زنان دچار محرومیت گسترش یافته استارائه خدما



 

COSTI ای تواند با دسترسی به مجموعهزبان مختلف مسلط هستند، می 60کارمند خود، که مجموعاً به بیش از  400، به لطف بیش از

 .در آنها ایجاد کندمختلف از جوامع، تغییراتی مثبت 

 2011، که در سال Orientation to Ontario Programهای استانی مثل ا جامعه با ایجاد برنامهب COSTIهمکاری و مشارکت 

، که با هدف Neighbours, Friends and Familiesو   International Student Connectتأسیس شد، و کمپین آموزش عمومی

 .یابدیهای خشونت علیه زنان تشکیل شد، ادامه مافزایش آگاهی نسبت به نشانه

COSTI و نوآورانه از حیث طراحی، توسعه و ارائه کنشگرمدار، کند که با استفاده از یک رویکرد مشتریهمواره تالش می ،

وارد به کانادا، کنند که مهاجران تازههای این سازمان تضمین میبرنامه. خدمات، یکی از پیشگامان عرصه خدمات اجتماعی باشد

هایی جدیدی را فرا بگیرند، و فعاالنه در های فعلی خود استفاده کنند، مهارتزبانی یا فرهنگی، بتوانند از مهارت نظر از موانعصرف

 .های زندگی کانادایی مشارکت کنندهمه جنبه

 

 تالش ما برای کمک به پناهندگان و واکنش کانادا به بحران پناهندگان سوریه 

مشارکتی گسترده  COSTIدهد، مهاجران، پناهندگان، و جوامع محل سکونت آنها ارائه می به عنوان سازمانی که خدمات الزم را به

نتوی بزرگ، از در واکنش به جذب همگانی آن دسته از مهاجران سوری داشت که به کانادا پناه آورده بودند؛ و به ویژه در ناحیه تور

کنیم تا اطمینان حاصل جدیت تالش میما با . ادا کمک کرده استپناهنده سوری در کان 2.200تاکنون به اسکان بیش از  2016سال 

گزینند، در جوامع محل سکونت نماییم که شهروندان جدید کانادا، درست مثل همه کسانی که کانادا را به عنوان محل اقامت خود بر می

 .خود مشارکت داده شوند و به موفقیت نائل گردند

ان تحت حمایت دولت، پناهندگان تحت حمایت بخش خصوصی، و متقاضیان پناهندگی همکاری و همچنان با پناهندگ COSTIامروز، 

 .ها و خدمات ارائه شده به آنها مشارکت ایشان را در جامعه محلی و کشور جدیدشان تسریع کندکند که حمایتتضمین می


