
 

   

 
 

                     
요를 
ਕਨੇਡਾ ਵਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਆਏ      ਦੀ ਲੋੜ ਦੀ ਚੰਗੇਰੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ 

 

ਨਾਗਰਤਾ ਅਤੇ ਆਵਾਸ ਕਨੇਡਾ (Citizenship and 

Immigration Canada / Citoyenneté et 

Immigration Canada (CIC)) ਸ਼ਰਣਾਰਥੀਆਂ ਸਮੇਤ 
ਆਪਰਵਾਸੀਆ ਂ(ਇਮੀਗਰੈਂਟਾਂ) ਦੀ ਕਨੇਡਾ ਵਵਿੱ ਚ ਵਸਣ ਵਵਿੱਚ 
ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਅਵਿਹਾ ਕਰਣ ਦ ੇਲਈ, ਅਸੀਂ ਮੁਲਕ 
ਭਰ ਵਵਿੱ ਚ ਅਵਿਹੇ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨੂੰ  ਸਰਮਾਇਆ ਦਣੇੇ ਹਾਂ ਿੋ 
ਨਵੇਂ ਆਪਰਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ  ਬੋਲੀ ਦੀ ਵਸਿੱ ਵਿਆ ਅਤੇ ਪੇਸ਼ਾ 
ਪਰਾਮਰਸ਼ (ਕੈਰੀਅਰ ਕੌਂਸਵਲੰਗ) ਅਵਿਹੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦਣੇ। 
ਇਹ ਸੁਵਨਸਵਚਤ ਕਰਣ ਲਈ ਵਕ ਨਵੇਂ ਆਏ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ  ਸਹੀ 
ਸੇਵਾਵਾਂ ਪਰਾਪਤ ਹੋਣ, ਸਾਨੂੰ  ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।  
 

ਸੀ ਆਈ ਸੀ ਵਿੱ ਲੋਂ ਸਰਮਾਇਆ ਪਰਾਪਤ ਸੰਗਠਨ ਿੋ ਤੁਹਾਨੂੰ  
ਸੇਵਾਵਾਂ ਪਰਦਾਨ ਕਰਦ ੇਹਨ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਕਲੋੋਂ ਕੁਿੱ ਝ ਵਨਿੀ 
ਿਾਣਕਾਰੀ ਮੰਗਣਗੇ: ਤੁਹਾਡਾ ਪੂਰਾ ਨਾਮ, ਿਨਮ ਤਾਰੀਖ਼, 
ਅਤੇ ਇਮੀਗਰੇਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਿਾਂ ਇਮੀਗਰੇਸ਼ਨ ਦਸਤਾਵੇਜ਼। ਅਸੀਂ 
ਤੁਹਾਨੂੰ  ਆਿਾਂਗੇ ਵਕ ਮੰਗੇ ਿਾਣ ਤ ੇਇਹ ਿਾਣਕਾਰੀ ਪੇਸ਼ 
ਕਰੋ।  
 

ਤੁਹਾਡਾ ਸਵੇਾ ਪਰਦਾਤਾ ਸੰਗਠਨ ਇਹ ਿਾਣਕਾਰੀ ਸੀ ਆਈ 
ਸੀ ਨੂੰ  ਪਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਪਵਰਕਰੀਆ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਅਸੀਂ 
ਤੁਹਾਡੀ ਿਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ  ਗੁਪਤ ਰਿੱ ਿਦੇ ਹਾਂ। ਤੁਹਾਡੀ ਵਨਿੀ 
ਿਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਇਿਾਜ਼ਤ ਤੋਂ ਬਗ਼ੈਰ ਵਕਸ ੇਵੀ 
ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਲਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਿਾਵਗੇੀ। ਆਪਣੇ ਸਵੇਾ ਪਰਦਾਤਾ 
ਨੂੰ  ਵਕਸੇ ਵੀ ਵੇਲੇ ਇਹ ਿਾਣਕਾਰੀ ਵਵਿਾਉਣ ਲਈ ਕਵਹਣ 
ਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ  ਹਿੱ ਕ ਹੈ।  
 

ਸੀ ਆਈ ਸੀ ਵਿੱ ਲੋਂ ਵਨਿੀ ਿਾਣਕਾਰੀ ਵਕਉਂ ਇਕਿੱਠੀ 
ਕੀਤੀ ਿਾਂਦੀ ਹ ੈ 
 

ਸੀ ਆਈ ਸੀ, ਨਵੇਂ ਆਏ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਲੋੜਾਂ ਨੂੰ  ਵਬਹਤਰ ਢੰਗ 
ਨਾਲ ਸਿੱ ਮਝਣ ਲਈ, ਵਨਿੀ ਿਾਣਕਾਰੀ ਇਕਿੱ ਠੀ ਕਰਦਾ ਹ।ੈ 

ਇਸ ਿਾਣਕਾਰੀ ਨਾਲ, ਅਸੀਂ ਇਹ ਸੁਵਨਸਵਚਤ ਕਰ ਸਿੱ ਕਦ ੇ
ਹਾਂ ਵਕ ਸਵੇਾ ਪਰਦਾਤਾ ਸੰਗਠਨ ਚੰਗੀ ਤਰਹਾਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ 
ਹਨ, ਅਸੀਂ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਰ ਸਿੱ ਕਦ ੇਹਾਂ ਵਕ ਸਾਡ ੇਵਿੱਲੋਂ 
ਸਰਮਾਇਆ ਪਰਾਪਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ  ਵਕਵੇਂ ਸੁਧਾਵਰਆ ਿਾਵੇ ਅਤੇ 
ਪਬਲਕ ਨੂੰ  ਰਪੋਟ ਕਰ ਸਿੱ ਕਦੇ ਹਾਂ ਵਕ ਸਾਡ ੇਪਰੋਗਰਾਮ ਵਕਵੇਂ 
ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਸਭ ਵਸਰੇ ਚਾੜਹਨ ਲਈ, ਅਸੀਂ 
ਤੁਹਾਡੀ ਲੋੜਵੰਦ ਸਵੇਾਵਾਂ ਅਤੇ ਵਰਤੀ ਗਈ ਸੇਵਾਵਾਂ ਸੰਬੰਧਤ 
ਤੁਹਾਡੀ ਿਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਗੰਢ-ਿੋੜ ਤੁਹਾਡ ੇਦਆੁਰਾ ਵਦਿੱ ਤੇ ਉਸ 
ਵੇਰਵੇ ਨਾਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਿੋ ਤੁਸੀਂ ਕਨੇਡਾ ਆਉਣ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ 
ਨਾਲ ਵਦਿੱ ਤਾ ਸੀ।  
 

ਸੇਵਾਵਾਂ ਪਰਦਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸੰਗਠਨ ਇਸ ਿਾਣਕਾਰੀ ਦੀ 
ਵਰਤੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ  ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਵਹਤ ਸਾਡੇ ਪਰੋਗਰਾਮਾਂ ਅਤੇ 
ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ  ਵਵਉਂਤਣ ਅਤੇ ਇਨਹ ਾਂ ਦੇ ਪਰਬੰਧਨ ਲਈ ਕਰਦੇ 
ਹਨ।  
 

ਇਸ ਤਰਹਾਂ, ਤੁਹਾਡੀ ਿਾਣਕਾਰੀ ਸਾਨੂੰ  ਇਹ ਸੁਵਨਸਵਚਤ 
ਕਰਣ ਵਵਿੱ ਚ ਮਦਦ ਕਰਦੀ ਹੈ ਵਕ ਸੇਵਾਵਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਿਰੂਰਤਾਂ 
ਮੁਤਾਬਕ ਹਨ।  

 

                                       
ਹਾਲਾਂਵਕ ਸੀ ਆਈ ਸੀ ਨੂੰ  ਆਪਰਵਾਸ ਅਤੇ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀ 
ਵਹਫਾਜ਼ਤ ਅਵਧਵਨਯਮ (Immigration and Refugee Protection 

Act / Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés) 

ਅਧੀਨ ਤੁਹਾਡੀ ਵਨਿੀ ਿਾਣਕਾਰੀ ਇਕਿੱ ਤਰ ਕਰਨ ਦਾ 

               ਈ 

www.cic.gc.ca/english/department

/atip/index.asp     । 
 

© Her Majesty the Queen in Right of Canada, represented by the Minister      
of Citizenship and Immigration, 2013  
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ਅਖ਼ਵਤਆਰ ਹ,ੈ ਕਨੇਡੀਅਨ ਗੋਪਨੀਅਤਾ (ਪਰਾਇਵੇਸੀ) ਕਨੂੰ ਨ 
ਮੰਗ ਕਰਦਾ ਹੈ ਵਕ ਸੰਧਾਨੀ (ਫ਼ਡੈਰਲ) ਸਰਕਾਰ ਤੁਹਾਡੀ 
     ਿਾਣਕਾਰੀ ਸੁਰਿੱ ਵਿਅਤ ਰਿੱ ਿੇ। ਗੋਪਨੀਅਤਾ ਅਵਧਵਨਯਮ 
(Privacy Act / Loi sur la protection des renseignements 

personnels) ਵਵਿੱ ਚ ਦੀ ਆਵਗਆ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਵਕਸੇ ਨਾਲ 
ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਿਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਿਾ ਸਕਦੀ। ਵਧੇਰੇ 
ਿਾਣਕਾਰੀ ਲਈ http://laws-

lois.justice.gc.ca/eng/acts/P-21/page-3.html#h-6 

ਵੇਿੋ। 
 

ਤੁਹਾਡੀ ਵਦਿੱ ਤੀ ਵਨਿੀ ਿਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ  ਇਿੱ ਕ ਵਨਿੀ ਿਾਣਕਾਰੀ 
ਬੈਂਕ, ਇਿੱਕ ਪਰਕਾਰ ਦਾ ਡੇਟਾਬੇਸ, ਵਿਸ ਨੂੰ  ਵਸੇਬਾ ਅਤ ੇ
ਏਕੀਕਰਨ ਸੇਵਾਵਾਂ (Settlement and Integration 

Services / Services d’établissement et d’intégration) 
ਆਿਦੇ ਹਨ, ਵਵਿੱ ਚ ਰਿੱ ਵਿਆ ਿਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਵਿੱਚ ਕੁਿੱ ਝ 
ਅਵਿਹੀ ਿਾਣਕਾਰੀ ਵੀ ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ ਿੋ ਤੁਸੀਂ ਕਨੇਡਾ ਆਉਣ ਦੀ 
ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਣ ਵਲੇੇ ਵਦਿੱ ਤੀ ਸੀ। ਇਹ ਬੈਂਕ ਕਨੇਡਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ 
ਮਲਕੀਅਤ ਹੈ। ਵਸੇਬਾ ਅਤੇ ਏਕੀਕਰਨ ਸੇਵਾਵਾਂ ਬੈਂਕ (PIB 

# CIC PPU 062) ਵਵਿੱ ਚ ਰਿੱ ਿੀ ਿਾਣ ਵਾਲੀ ਵਨਿੀ 
ਿਾਣਕਾਰੀ ਦੀਆ ਂਵਕਸਮਾਂ ਬਾਰੇ ਵਧੇਰੇ ਪਤਾ ਕਰਣ ਲਈ 
http://www.cic.gc.ca/english/department/atip/inf

osource/pibs.asp ਵੇਿੋ।  
 
ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਵਨਿੀ ਿਾਣਕਾਰੀ ਦਾ ਸੀ ਆਈ ਸੀ ਵਰਕਾਡ 
ਿਾਣਕਾਰੀ ਹਾਸਲ ਦੀ ਬਨੇਤੀ ਕਰ ਕੇ ਿਾਂ ਗੋਪਨੀਅਤਾ 
ਅਵਧਵਨਯਮ (Privacy Act) ਦੀ ਇਿੱ ਕ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇ ਕੇ ਲੈ 
ਸਕਦੇ ਹੋ। ਵਧੇਰੇ ਿਾਣਕਾਰੀ ਲਈ 
www.cic.gc.ca/english/department/atip/index.asp 
ਵੇਿੋ।  
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