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ਸੰਖੇਪ੍ ਸਾਰ 

 

ਅੰਤਿਿਾਸ਼ਟਿੀ ਰਸੱਰਿਆ ਕੈਨੇਡਾ ਲਈ ਬਹਤੁ ਲਾਹੇਵੰਦ ਹੈ ਪਿ ਅੰਤਿਿਾਸ਼ਟਿੀ ਰਵਰਦਆਿਥੀਆਂ ਦੇ ਿਾਹੀ ਂਕਮਾਏ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਮੁਨਾਫੇ ਦੀ ਇੱਕ ਵੱਡੀ 

ਸਮਾਰਜਕ ਕੀਮਤ ਹੈ। ਵੰਨ ਵਇੌਸ ਕੈਨੇਡਾ (One Voice Canada) ਵਲੋਂ  ਰਤਆਿ ਕੀਤੀ ਰਿਪਿੋਟ 'ਅੰਤਿਿਾਸ਼ਟਿੀ ਰਵਰਦਆਿਥੀਆਂ ਦੀਆਂ 

ਸੱਚਾਈਆਂ : ਪਰਮਾਰਣਕ ਚਣੁੌਤੀਆ’ਂ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਅੰਤਿਿਾਸ਼ਟਿੀ ਰਵਰਦਆਿਥੀ ਪਰੋਗਿਾਮ ਦਆੁਿਾ ਆਏ ਭਾਿਤੀ ਅੰਤਿਿਾਸ਼ਟਿੀ ਰਵਰਦਆਿਥੀਆਂ 

ਨ ੰ  ਦਿਪੇਸ਼ ਸਮੱਰਸਆਵਾਂ ਉਤੱੇ ਚਾਨਣਾ ਪਾਉਦਂੀ ਹੈ। 

 

ਭਾਿਤ ਅੰਤਿਿਾਸ਼ਟਿੀ ਰਵਰਦਆਿਥੀਆਂ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਸਿੋਤ ਦੇਸ਼ਾਂ ਰਵੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ। ਭਾਿਤ ਤੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਰਵਰਦਆਿਥੀਆਂ 'ਚੋਂ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਰਹੱਸਾ 

ਪੰਜਾਬ ਸ ਬੇ ਤੋਂ ਆਉਦਂਾ ਹੈ। ਪਜੰਾਬ ਰਵੱਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇੱਕ ਸਿਵੇਿਣ ਨੇਂ ਦਿਸਾਇਆ ਰਕ ਓਥੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸੰਭਾਵੀ ਅੰਤਿਿਾਸ਼ਟਿੀ 

ਰਵਰਦਆਿਥੀਆਂ ਦਾ ਇਕੱ ਿਾਸਾ ਰਹੱਸਾ ਘਟੱ ਜਾ ਂਮੱਧ ਦਿਜੇ ਦੀ ਕਮਾਈ ਵਾਲੇ ਪਰਿਵਾਿਾਂ ਰਵੱਚੋਂ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਪਰਿਵਾਿਾਂ ਵਲੋਂ  ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨ ੰ  ਮਰਹੰਗੀ 

ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਰਸੱਰਿਆ ਲਈ ਭੇਜਣ ਦਾ ਪਰੇਿਨਾ ਸਿੋਤ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਰਕ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਿ ਦੀ ਆਿਰਥਕ ਹਾਲਤ ਸੁਧਿ ਜਾਵੇ। 

 

ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਪੋਸਟ-ਸੈਕੰਡਿੀ ਸਕ ਲ ਰਵਦੇਸ਼ੀ ਸਲਾਹਕਾਿ ਨ ੰ  ਉਸ ਵਲੱੋਂ  ਸਕ ਲ ਰਵੱਚ ਦਾਰਿਲ ਕਿਾਏ ਹਿ ਰਵਰਦਆਿਥੀ ਲਈ ਕਰਮਸ਼ਨ ਦੇਂਦੇ ਹਨ। 

ਇਸ ਆਿਰਥਕ ਢਾਂਚੇ ਨੇਂ ਪੰਜਾਬ ਰਵੱਚ ਇੱਕ ਉਦਯੋਗ ਨ ੰ  ਜਨਮ ਰਦੱਤਾ ਹੈ ਜੋ ਕੈਨੇਡਾ ਦਾ ਸਟੱਡੀ ਵੀਜ਼ਾ ਲੈ ਕੇ ਓਥੇ ਹੀ ਸਥਾਰਪਤ ਹੋਣ ਦੇ ਚਾਹਵਾਨ 

ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦਾ ਪਰਿਚਾਲਨ ਕਿਦਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਵਲੋਂ  ਪਰਚਾਰਿਤ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਰਸੱਰਿਆ ਨ ੰ  ਓਥੇ ਸਥਾਈ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਲੈਣ ਦੇ ਮਾਰਧਅਮ ਵਜੋਂ ਵਿਤਣ 

ਦਾ ਤਿੀਕਾ ਏਨਾ ਅਸਿਦਾਿ ਹੈ ਰਕ ਬਹਤੁ ਪਰਿਵਾਿ ਆਪਣੇ ਬੱਰਚਆ ਂਨ ੰ  ਕੈਨੇਡਾ ਭੇਜਣ ਲਈ ਕਿਜ਼ ੇਲੈ ਿਹੇ ਹਨ। 

 

ਕੈਨੇਡਾ ਰਵੱਚ ਕਾਿੋਬਾਿੀ ਅਤ ੇਜਨਤਕ ਰਵਆਜ ਦਿਾਂ ਅੰਤਿਿਾਸ਼ਟਿੀ ਰਸੱਰਿਆ ਉਤੱੇ ਰਨਿਭਿ ਹ ੋਗਈਆਂ ਹਨ। 2010 ਵਾਲੇ ਦਹਾਕ ੇ'ਚ ਪ ਿ ੇਦੇਸ਼ 

ਰਵੱਚ ਇਮੀਗਿੇਸ਼ਨ ਸਲਾਹਕਾਿਾ ਂਦੀ ਰਗਣਤੀ ਲਗਭਗ ਦੁੱਗਣੀ ਹੋ ਗਈ ਹ।ੈ ਅੰਤਿਿਾਸ਼ਟਿੀ ਰਵਰਦਆਿਥੀਆਂ ਨਾਲ ਵਿਤਣ ਵਾਲੇ ਰਨੱਜੀ 

(ਪਰਾਈਵੇਟ) ਕਾਲਜਾਂ ਦੀ ਵੀ ਇੱਕ ਚੰਗੀ ਰਗਣਤੀ ਹੈ। ਅੰਤਿਿਾਸ਼ਟਿੀ ਰਵਰਦਆਿਥੀਆਂ ਤੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਆਮਦਨ ਕਿਕੇ ਬੀ.ਸੀ. ਅਤ ੇਓਨਟੈਿੀਓ  

ਸਿਕਾਿਾਂ ਨੇਂ ਪੋਸਟ-ਸੈਕੰਡਿੀ ਸਕ ਲਾ ਂਨ ੰ  ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ  ਰਦੱਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਮਦਦ ਦਾ ਰਹੱਸਾ ਘਟਾ ਰਦੱਤਾ ਹੈ। 

 

ਇਸ ਸੰਦਿਭ ਰਵੱਚ ਅੰਤਿਿਾਸ਼ਟਿੀ ਰਵਰਦਆਿਥੀਆਂ ਦਾ ਨਜ਼ਿੀਆ ਅਤ ੇਉਹਨਾਂ ਦੇ ਤਜਿਰਬਆਂ ਉਤੱੇ ਗੌਿ ਕਿਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਰਕਉਰਂਕ ਉਹ ਕੈਨੇਡਾ 

ਰਵੱਚ ਕਈ ਤਿ੍ਾ ਂਦੀਆਂ ਚਣੁੌਤੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਿਦੇ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਰਵੱਚੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਬੋਝ ਆਿਰਥਕ ਹੈ ਰਜਸ ਦਾ ਕਾਿਨ ਭਾਿੀ ਫੀਸਾਂ ਅਤੇ 

ਵੱਡੇ ਸ਼ਰਹਿਾ ਂਦੇ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਿਿਚੇ ਹਨ। ਇੱਕ ਤਾਜ਼ਾ ਸਿਵੇਿਣ ਤੋਂ ਨਤੀਜਾ ਰਨਕਰਲਆ ਰਕ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ 10 ਰਵੱਚੋਂ 9 ਅੰਤਿਿਾਸ਼ਟਿੀ 

ਰਵਰਦਆਿਥੀ ਆਪਣੇ ਿਿਰਚਆਂ ਪਰਤੀ ਰਚੰਤਤ ਹਨ। 

 

ਇਸ ਆਿਰਥਕ ਬੋਝ ਨ ੰ  ਸਾਂਭਣ ਲਈ ਬਹਤੁ ਅੰਤਿਿਾਸ਼ਟਿੀ ਰਵਰਦਆਿਥੀ ਗੈਿਕਾਨ ੰ ਨੀ ਤੌਿ ਤੇ ਕੰਮ ਕਿ ਿਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ 

ਨ ੰ  ਕਮਜ਼ੋਿ ਹਾਲਾਤ ਰਵੱਚ ਪਾ ਲੈਂਦੇ ਹਨ ਅਤ ੇਬਹਤੁੇ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਤੋਂ ਪੀਰੜਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਕੈਨੇਡਾ ਭਿ ਦੇ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਰਵੱਚ ਅੰਤਿਿਾਸ਼ਟਿੀ 

ਰਵਰਦਆਿਥੀਆਂ ਦਾ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਕਾਫੀ ਪਰਚਰਲਤ ਹੋ ਰਗਆ ਹੈ। ਮਰਹਲਾ ਅੰਤਿਿਾਸ਼ਟਿੀ ਰਵਰਦਆਿਥੀਆਂ ਦੇ ਆਿਰਥਕ ਰਨਿਭਿਤਾ ਵਾਲੇ ਹਾਲਾਤ 

ਰਜ਼ਆਦਾ ਬੇਚੈਨ ਕਿਨ ਵਾਲੇ ਹਨ ਰਕਉਰਂਕ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰਜਨਸੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਅਤ ੇਰਹੰਸਾ ਦੇ ਆਸਾਿ ਵਧ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। 

 

ਕੈਨੇਡਾ ਰਵੱਚ ਇੱਕ ਅੰਤਿਿਾਸ਼ਟਿੀ ਰਵਰਦਆਿਥੀ ਹੋਣਾ ਬਹਤੁ ਭਾਿਤੀ ਅੰਤਿਿਾਸ਼ਟਿੀ ਰਵਰਦਆਿਥੀਆਂ ਦੀ ਮਾਨਰਸਕ ਭਲਾਈ ਉਤੱੇ ਵੀ ਅਸਿ ਪਾ 

ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੈਨੇਡਾ ਰਵੱਚ ਅੰਤਿਿਾਸ਼ਟਿੀ ਰਵਰਦਆਿਥੀਆਂ ਵਲੋਂ  ਕੀਤੀਆ ਂਜਾਣ ਵਾਲੀਆ ਂਆਤਮਹੱਰਤਆਵਾਂ ਇੱਕ ਪਿੇਸ਼ਾਨ ਕਿਨ ਵਾਲਾ ਿਝੁਾਨ 

ਬਣ ਰਗਆ ਹ।ੈ ਇਹ ਰਪਛਲੇ ਦਹਾਕੇ ਰਵੱਚ ਆਸਟਿੇਲੀਆ ਰਵੱਚ ਅੰਤਿਿਾਸ਼ਟਿੀ ਰਵਰਦਆਿਥੀਆਂ ਦੀ ਆਤਮਹੱਰਤਆ ਦੀ ਸਮੱਰਸਆ ਵਾਂਗ ਹ।ੈ 

ਕੋਰਵਡ-19 ਦੇ ਆਿਰਥਕ ਪਰਭਾਵਾਂ ਨੇਂ ਇਸ ਸਮੱਰਸਆ ਰਵੱਚ ਵਾਧਾ ਹੀ ਕੀਤਾ ਲਗਦਾ ਹੈ। 

 

 

 

 

 

 



 

ਸਿਕਾਿਾਂ ਇਹਨਾਂ ਚਿਰਚਤ ਮੱੁਰਦਆਂ ਪਰਤੀ ਸੁਚੇਤ ਹਨ। ਸਿਕਾਿੀ ਅਰਧਐਨਾਂ ਨੇਂ ਅੰਤਿਿਾਸ਼ਟਿੀ ਰਵਰਦਆਿਥੀ ਪਰੋਗਿਾਮ ਦੀਆਂ ਘਾਟਾਂ ਅਤ ੇ

ਅੰਤਿਿਾਸ਼ਟਿੀ ਰਵਰਦਆਿਥੀਆਂ ਦੇ ਕਮਜ਼ੋਿ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪਿ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਇਸ ਸਮੱਰਸਆ ਦੇ ਬੁਰਨਆਦੀ ਕਾਿਨਾਂ ਨ ੰ  ਸੰਬੋਰਧਤ 

ਕਿਦੇ ਸੁਧਾਿ ਦੇ ਉਪਾਅ ਜਨਤਕ ਨਹੀ ਂਕੀਤੇ ਗਏ । 

 

ਅੰਤਿਿਾਸ਼ਟਿੀ ਰਵਰਦਆਿਥੀ ਪਰੋਗਿਾਮ ਰਵੱਚ ਇਮਾਨਦਾਿੀ ਰਲਆਉਣ ਅਤੇ ਅੰਤਿਿਾਸ਼ਟਿੀ ਰਵਰਦਆਿਥੀਆਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਵੰਨ ਵਇੌਸ 

(One Voice) ਹੇਠਲੇ ਸੁਝਾਅ ਪਸ਼ੇ ਕਿਦੀ ਹੈ: 

1. 2014 ਤੋਂ 2020 ਰਵਚਾਲੇ ਦੇ ਸਾਲਾਂ ਦੌਿਾਨ ਦੇ ਅੰਤਿਿਾਸ਼ਟਿੀ ਰਵਰਦਆਿਥੀ ਪਰੋਗਿਾਮ ਦੀ ਇੱਕ ਰਵਆਪਕ ਪੜਤਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ । 

2. ਅੰਤਿਿਾਸ਼ਟਿੀ ਰਵਰਦਆਿਥੀਆਂ ਲਈ ਰਟਊਸ਼ਨ ਫੀਸ ਨ ੰ  ਘਟਾਇਆ ਅਤ ੇਰਨਯਮਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। 

3. ਪੋਸਟ-ਸੈਕੰਡਿੀ ਅੰਤਿਿਾਸ਼ਟਿੀ ਰਵਰਦਆਿਥੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ਰਵੱਚ ਰਵਸ਼ੇਸ਼ ਸੇਵਾਵਾਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਿਾਉਣ ਲਈ ਫੰਰਡਗ ਅਤ ੇਰਸਿਲਾਈ 

ਵਧਾਈ ਜਾਵੇ। 

 

ਅੰਤਲਾ ਰਵਚਾਿ ਇਹ ਹੈ ਰਕ ਪਛਾਣੀ ਗਈ ਸਮੱਰਸਆ ਦੇ ਮੱੁਢਲੇ ਕਾਿਨਾਂ ਨ ੰ  ਸੰਬੋਰਧਤ ਕਿਦੇ ਸੁਧਾਿਾਂ ਦੀ ਗੈਿਹਾਜ਼ਿੀ ਰਵੱਚ ਇਹਨਾਂ ਮਸਰਲਆ ਂਦਾ 

ਘਟਣਾ ਮੁਸ਼ਰਕਲ ਨਜ਼ਿ ਆਉਦਂਾ ਹੈ। 

 


