
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

است تا جوامع تازه وارد و بومی را بھ پالن استراتژیک برای ادغام مھاجران و پناھندگان خوشامدگویی سن دیگو طرحی جامع برای منطقھ سن دیگو 
 ای مشترک راھنمایی کند.سمت شکوفایی مشترک و آینده

باشد. این پالن پنج سالھ با چھار توصیھ می 2018ھا خالصھ ای از مسائل دریافتی از جامعھ و مباحث اشتراک کنندگان در طول سال این توصیھ
ھایی در دھد. در ادامھ توصیھدھد و گفتگو و مشارکت را افزایش میرا تعمیق و توسعھ می شود کھ کار ادغام مھاجرانسکتوری شروع می-بین

 ھای اقتصادی، تحصیل، دسترسی عام الشمول، مشارکت شھری و جامعھ امن و یکپارچھ.شود: فرصتھای کلیدی ذیل ارائھ میزمینھ

باشد کھ بر ھا متنوع میبلندمدت است کھ از سیاست تا تأمین مالی و نوآوریھا دارای استراتیژی ھای مرتبط کوتاه مدت و ھریک از این توصیھ
کند تا متعھد بھ ھمکاری، ارتباط شوند. این پالن تمام اشتراک کنندگان را ملزم میھای فعلی بنا شده و مودلی برای فعالیت ھای آینده میاساس فعالیت

دھیم کھ یگر برای دستیابی بھ این اھداف، ما این عرف و سنت با افتخار سن دیگو را ادامھ میو اقدامات پاسخگویی باشند. از طریق ھمکاری با یکد
 ای خوشامدگویانھ برای رؤیاپردازان، سازندگان و جستجو کنندگان آزادی بوده است.دروازه

 www.welcomingsd.orgھا و استراتیژی ھا در این سایت قابل دسترس است: پالن کامل ھمراه با اھداف، توصیھ

 ھاتوصیھ خالصھ

 :سکتوری-بین

 ھای ادغام مھاجران در سن دیگو.ھا، پروگرام ھا و روش) برای رسمی کردن و تسریع در سیاستOIAایجاد اداره انکشاف مھاجران ( .1
 ای ادغام و ترویج مشارکت.ھھای تأمین مالی جھت رفع نیازمندی ھای متنوع تازه واردان، بھ منظور حفظ نظامافزایش و تنوع بخشیدن بھ مودل .2
ای و ھای مھاجران و جوامع استقبال کننده از طریق تشکیل جلسات استراتیژیک، تنظیم آجندا در گفتگوھای منطقھبرجستھ کردن داستان .3

 ھای فرھنگی.جشن
 ھای ادغام مھاجران.ھا و روشاستفاده از دیتاھا و اجرای اقدامات ارزیابی بھ منظور بھتر کردن سیاست .4
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 ھای اقتصادی:فرصت

 تسھیل انکشاف شغلی برای کارگران مھاجر از طریق کاریابی، حراست از حقوق، استخدام عام الشمول، افزایش مھارت و تجدید مدارک. .5
 ارتقاء کارآفرینی مھاجران و حمایت از کسب و کارھای تحت مالکیت مھاجران. .6
 ارتقاء سواد مالی در میان جوامع تازه وارد. .7
 اطمینان از ثبات مسکن و کاھش موانع در حصھ مالکیت مسکن.حصول  .8

 تحصیل:

 ھا.حذف موانع پروگرام ھای موجود تعلیمی برای اطفال و کالنساالن، و گسترش مشارکت و حمایت خانواده .9
 و افزایش خدمات حمایتی برای متعلمین تازه وارد. K-12ھای تعلیمی چندفرھنگی در نصاب تعلیمی ارتقای برنامھ .10
 افزایش توسعھ مسلکی و انکشاف مشارکت میان مکاتب ھر ناحیھ و موسسات جوامع مھاجران. .11

 :عام الشمولدسترسی 

 افزایش دسترسی لسانی و حصول اطمینان از اینکھ خدمات متناسب با استفاده کننده و فرھنگ او باشد. .12
 توسعھ حقوق شھروندی و حذف اعمال غیر اصولی. .13
 انتقاالت سیار و استفاده از ترانسپورتیشن عمومی.افزایش توان نقل و  .14

 مشارکت شھری:

 ھای تازه وارد و عالقھ مند.افزایش مشارکت شھری در بین امریکایی .15
 ایجاد زیرساخت برای ساخت و حفظ افزایش مشارکت شھری در پروسھ پذیرش تابعیت. .16
 انکشاف رھبران مھاجران و پناھندگان. .17

 جوامع امن و یکپارچھ:

 اعتماد و ارتباط میان ریاست ھای امن عمومی و ساکنان مھاجر.ترویج  .18
 افزایش ظرفیت تنفیذ کنندگان قوانین برای خدمت بھ جوامع چند لسانی و چند فرھنگی. .19
  تسھیل جامعھ سازی میان ساکنان بومی و متولدین خارج. .20
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