
Mpango Mkakati wa San Diego wa Kukaribisha wahamiaji na wakimbizi katika ushirikiano ni mpango 
kamili wa kanda ya San Diego kwa daraja jamii ya wageni na wazaliwa wa asili kuelekea ustawi na 
maendeleo pamoja. 

Mapendekezo ni mwisho wa majadiliano ya jamii na majadiliano ya wadau katika 2018. Mpango wa 
miaka mitano huanza na mapendekezo manne ya sekta zinazo vukiana ambayo inalenga na kueneza kazi 
ya ushirikiano wa wahamiaji, na inainua mazungumzo na ushirikiano. Kufuatana na mapendekezo katika 
maeneo muhimu ya: nafasi ya kiuchumi, elimu, upatikanaji kwa wote, ushiriki wa kiraia na jamii salama 
na iliyounganishwa.

Kila moja ya mapendekezo haya ina mikakati ya muda mfupi na ya muda mrefu inayoanzia sera, ufadhili 
na ubunifu ambao hujenga juu ya shughuli zilizopo na mfano baada ya mazoea bora. Mpango huu 
utahitaji wadau wote wafanye kwa ushirikiano thabiti, mawasiliano na uwajibikaji. Kupitia kufanya kazi 
pamoja kuelekea malengo haya, tutaendelea mila ya fahari ya San Diego kama mlango wa kupokea 
wageni, wajenzi na waombaji wa uhuru.

Mpango kamili na malengo, mapendekezo na mikakati yanaweza kupatikana mtandaoni:  
www.welcomingsd.org

Muhtasari wa Mapendekezo
Kukutana kwa Sekta:

1.	 Unda	Ofisi	ya	Maendeleo	ya	Wahamiaji	(OIA)	kuanzisha	na	kuinua	sera	za	ushirikiano	wa	
wahamiaji, mipango na mazoezi huko San Diego.

2.	 Kuongezeka	na	utofauti	wa	mifano	ya	fedha	ili	kufikia	mahitaji	mbalimbali	ya	wageni,	kuendeleza	
mifumo ya ushirikiano na kukuza ushirikiano.

3. Eleza hadithi za wahamiaji na jumuiya za kukaribisha kupitia mikataba ya mkakati, kuweka 
mipangilio katika mazungumzo ya kikanda na kitamaduni maadhimisho.

4. Tumia mahabari na utekeleze hatua za tathmini ili kuboresha sera na mazoei juu ya ushirikiano 
wa wahamiaji.
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Fursa ya Kiuchumi:

5. Kuwezesha maendeleo ya kazi ya wafanyakazi wahamiaji kupitia uwekaji wa kazi, ulinzi wa haki, 
uajiri wa wote, mafunzo mapya na mafunzo ya kurudishwa.

6. Kukuza ujasiriamali wahamiaji na msaada wa biashara inayomilikiwa na wahamiaji.

7. Kukuza ujuzi wa kifedha kati ya jumuiya za wageni.

8. Hakikisha utulivu wa nyumba na kupunguza vikwazo kuelekea umiliki wa nyumba.

Elimu:

9. Kuondoa vikwazo kwenye mipango ya elimu iliyopo kwa watoto na watu wakubwa, na kupanua 
ushirikiano wa familia na usaidizi.

10. Kuboresha mtaala wa kitamaduni katika elimu ya K-12 na kuongeza huduma za kuunga mkono 
kwa wanafunzi wapya.

11. Kuongeza maendeleo ya kitaaluma na kuimarisha ubia kati ya wilaya za shule na mashirika ya 
jumuiya ya wahamiaji.

Upatikanaji wa Wote:

12.	 Panua	ufikiaji	wa	lugha	na	uhakikishe	huduma	ni	ya	kirafiki	na	ya	kiutamaduni.

13. Kuendelea haki za kiraia na kuondoa mazoei yasiyofaa.

14.	 Kuongeza	uhamaji	na	matumizi	ya	usafiri	wa	umma.

Ushirikiano wa Jamii: 

15.	 Kuongeza	ushiriki	wa	kiraia	kati	ya	Wamarekani	wapya	na	wanaotamani.

16. Kuunda miundombinu ya kujenga na kuendeleza ushiriki wa kiraia kuongezeka kwa asili.

17. Kuendeleza viongozi katika wahamiaji na wakimbizi.

Mikoa Salama na kuunganishwa:

18. Kuwezesha uaminifu na mawasiliano kati ya idara za usalama wa umma na wakazi wahamiaji. 

19. Kuongeza uwezo wa utekelezaji wa sheria kutumikia jumuiya nyingi za lugha na lugha 
mbalimbali.

20. Kuwezesha jengo la jamii kati ya wakazi wazaliwa na wazaliwa wa kigeni.

Pata mpango kamili mtandaoni:  www.welcomingsd.org
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