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ከስደተኛ ማህበረሰቦቻችን ጋር መተማመንን ለማጠናከር ቁርጠኝነት 
የኖቬምበር 30 ስብሰባ 

ስራ አስፈጻሚ ማጠቃለያ 

አጠቃላይ እይታ 

ኖቬምበር 30፣ 2021 የአርሊንግተን ካውንቲ ቦርድ አባላት “ከአርሊንግተን የስደተኞች ማህበረሰብ ጋር 
መተማመንን ማጠናከረ” ላይ ያተኮሩ ስድስት የተለያዩ ስብሰባዎችን አካሂዷል። ቀኑን በሙሉ ወደ 70 
የሚሆኑ ተሳታፊዎች በዚህ አሳታፊ ኦንላይን ንግግር ተሳተፈዋል። 

ሶስቱ ክፍለ ጊዜዎች በስፓኒሽ ተካሂደዋል፤ የአማርኛና የአረብኛ የትርጉም አገልግሎቶችም ለሌሎች ክፍለ 
ጊዜዎች ነበሩ። እያንዳንዱ ክፍለ ጊዜ በካውንቲ የቦርድ አባለ የተመራ ሲሆን በአርሊንግተን ካውንቲ 
ከፍተኛ ሰራተኛ ተስተባብሯል። 

ተሳታፊዎቹ ከፔሩ፣ ከጓቲማላ፣ ከቦሊቪያ፣ ከፓራጓይ፣ ከሜክሲኮ፣ ከኤል ሳልቫዶር፣ ከኢትዮጵያና ከተለያዩ 
የአለም ቦታዎች ወደዚህ የመጡ የአርሊንግተን ነዋሪዎችን ያካትታሉ። አንዳንዶቹ ተሳታፊዎች 
ለአርሊንግተን አዲስ ሲሆኑ ሌሎቹ ደግሞ እዚህ ከ20 አመታት በላይ ኖረዋል። 

ሌሎች ተሳታፊዎች በዩናደትድ ስቴትስ የተወለዱ ነገር ግን ስለ ጎረቤቶቻቸው የሚጨነቁ ነዋሪዎችን፣ 
ትክክለኛና ፍትሃዊ የሆኑ ፖሊሲዎችን ማስፋፋት የሚፈልጉ ተምዋጋቾችን፣ ለአርሊንግተነ ነዋሪዎች 
የሚሆኑ ፕሮግራሞችና አገልግሎቶች፣ እንዲሁም አገልግሎቶችን ለመፈለግ ከሚጥሩ ቤተሰቦች ጋር 
በንቃት የሚሰሩ ለትርፍ ያልተቃቃሙ አገልግሎት ሰጪዎችን ያካትታል። 

በእያንዳንዱ ክፍለ ጊዜ፣ ተሳታፊዎች በአራት ቁልፍ ጥያቄዎች ላይ እንዲያሰላስሉ ተጠይቀዋል 

• ከአርሊንግተን ካውንቲ መንግስት፣ የመንግስት መሪዎችን፣ ህግ አስከባሪዎችን፣ ወይም ሌሎች 
ኤጀንሲዎችን ጨምሮ ያሎት ተሞክሮ ምን ይመስላል? 

• በአርሊንግተን ውስጥ ጥቅማጥቅሞችን ወይም ፕሮግራሞችን (እንደ መኖሪያ ቤት፣ የህጻን 
እንክብካቤ፣ ጤና/የአእምሮ ጤና፣ ሌላ) የማመልከት ወይም የማግኘት ተሞክሮዎ ምን ይመስላል? 

• በአርሊንግተን ውስጥ “ደህንነት” እንዲሰማዎት ምን ያስፈልግዎታል? 
• ለቀጣይ ደረጃዎች የሚታሰቡ ነገሮች ምን ናቸው ፤ እንዲሁም ከእርስዎ ጋር ያለንን ግንኙነት እንዴት 
ቀጣይነት ባለው መልኩ መቀጠል እንችላለን? 

የሚከተሉት ጭብጦች በኖቬምበር 30 በነበሩት ክፍለ ጊዜዎች ተነስተው ነበር 

ከአርሊንግተን ካውንቲ መንግስት፣ ከህግ አስከባሪ፣ ወይም ከሌላ ኤጀንሲዎች ጋር ያለ ተሞክሮ 

• ተሳታፊዎቹ በመንግስት ደረጃዎች (በፌዴራል፣ በክልል፣ በአካባቢ) እና አንዳንዴም መንግስታዊ 
ባልሆኑ መካከል ያለውን ልዩነት የመለየት ችግር ነበረባቸው፡፡ ከአንድ አካል (ከሼሪፍ፣ ነጻ ክሊኒክ፣ 
የፖሊስ ዲፓርትመንት፣ የሰብአዊ አገልግሎቶች) አሉታዊ ተሞክሮ ---------------------------------- ‘ተጽኖዎች 
ግንዛቤ’ ለሁሉም ነገር  አልያም)። 
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• ከካውንቲ ሰራተኞች ጋር ያለ ግንኙነት ሁልጊዜ አዎንታዊ አይደለም፣ እንዲሁም የባህል ልዩነትን 
መገንዘብ በአብዛኛው ይጎድላል 

• የተለያዩ አገልግሎቶችን እና ኤጀንሲዎችን መፈለግ ፈታኝ ነው። 
• ተሳታፊዎቹ ከህግ አስከባሪ ኤጀንሲዎች ጋር እምነት እንዲኖራቸው ፍላጎት እንዳላችው ገልጸዋል ፣ 
ሆኖም ግን ፣ አሉታዊ ግንኙቶች ግንኙነቶችን እንደሚያሻክሩ ገልጸዋል። 

  
 

ጥቅማ ጥቅሞችን ወይም ፕሮግራሞችን (ለምሳሌ፣ የመኖሪያ ቤት፣ የህጻን እንክብካቤ፣ 
ጤና/የአእምሮ ጤና፣ ሌላ) የማግኘት ተሞክሮዎች 

• የምግብ እና የገንዘብ ድጋፍን ከማግኘት ጋር የተያያዙ ተግዳሮቶች ብቁነትን ጨምሮ። 
• ከከፍተኛ የቤት ኪራይ ዋጋ ጋር የተያያዙ የገንዘብ ተግዳሮቶችን አስቀምጠዋል ደረጃዎች። 
• እርዳታን ለመፈለግ በሚሞከርበት ጊዜ የደንበኞች አገልግሎት እና የባህልን ልዩነት አለማገናዘብ 
ተስተውላል። 

• ቋንቋና ትርጉም አገልግሎቶችን ለመጠቀም እንቅፋት ሆኖ ተሰምሮበታል። 
• ተሳታፊዎች ለጥቅማጥቅሞች ማመልከቻ በሚያቀርቡበት ወቅት ስለ ሰነዶች ብዛት እና ስለሚያስፈልጉ 
የወረቀተ ስራዎች ያላቸውን ስጋት አካፍለዋል። 

• የአእምሮ ጤና አገልግሎቶችን ማግኘት ተለይቶ ተጠቅሷል። 
• ስለ ቁልፍ ፕሮግራሞች እና አገልግሎቶች መረጃ በቀላሉ እንደማይገኝ ያሉ ስሜቶች 
• የመጓጓዣ ተደራሽነት አገልግሎቶችን ለማግኘት እንደ ተግዳሮት ተቀምጧል፡፡ 

 
 
ደህንነት ‘ መሰማት ‘ ምን ማለት ነው 

•  ከሃገር የመባረር ስጋትን ገልጿል። 
• በፖሊስ (በየትኛውም የመንግስት ደረጃ) ቢታገቱ ወይም ቢያዙ ምን ሊፈጠር እንደሚችል ያለማወቅ 
ፍራቻ። 

• አገልግሎቶችን በሚጠቀሙበት ጊዜ መረጃዎችን እና ሰነዶችን ስለማጋራት ያለ ስጋት እና ፍራቻ። 
• ቤተሰቦች ስለመለያየታቸው፣ ለህጻናት ከላቀ አትኩሮት ያለ ስጋት እና ፍራቻ። 
• ስለ አይ ሲ ኢ ያሉ ስጋቶች፣ እንዲሁም በአካባቢው የህግ አስከባሪ (ፖሊሲ፣ ሼሪፍ) እና አይ ሲ ኢ 
መካከል ሊኖረ የሚችል ግንኙነት። 

• ከመንግስት ጋር በሚገናኙበት ጊዜ በሁለቱም ወገን የመከባበር እና የመተማመን ጉድለት እንዳለ 
መሰማት። 

 
 
ለቀጣይ ደረጃዎች እንዲሁም በመካሄድ ላይ ላሉ ተሳትፎዎች/ግንኙነቶች ያሉ እድሎች 

• እምነትን የማዳበር ፍላጎት ፖሊሲ 
• ሁሉም ሰራተኞች በመደበኛነት የሚሰለጥኑና የመተማመን ፖሊሲን የሚያውቁ መሆናቸውን 
የማረጋገጥ ፍላጎት። ፖሊሲውን ከማይከተሉ የካውንቲ ሰራተኞች/ፖሊስ ጋር አንድ አሉታዊ ተሞክሮ 
ያንን እምነት ለመገንባት ወደኋላ እንድንል ያደርጋል የሚል ስጋት። 

• ከስደተኛ ህዝቦች ጋር አብሮ በመስራት ላይ የሚያተኩር እና ለጥያቄዎች/ስጋቶች/ ማጣቀሻዎች 
ለመድረስ ለአዲስ መጤዎች ዋና የመገናኛ ነጥብ ሆኖ የሚያገለግል የከፍተኛ ደረጃ የካውንቲ የሰራተኛ 
ቦታ እንዲኖሮት ሃሳብ። 
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• በ ላ ኮሌክቲቫ ለካውንቲው ቦርድ የቀረበውን የሲኤፒኤ (የአርሊንግተን ማህበረሰቦች ከአደጋ የተጠበቁ) 
ፖሊሲን የማገናዘብ ፍላጎት። 

• ለካውንቲ አገልግሎቶች እና ፕሮግራሞች በቀላሉ የሚገኝና ለባህል ተስማሚ የሆነ መግቢያ እንዲኖር 
መፈለግ። 

• የሰው አገልግሎቶችን እና ፖሊስን ጨምሮ ለአርሊንግተን ካውንቲ ሰራተኞች የባህል ግንዛቤ ስልጠናን 
የማረጋገጥ ፍላጎት። 

• የአርሊንግተን ሰደተኛ ማህበረሰብን ለመደገፍ ቀጣይነት ያላቸውና እምነትን፣ግንኙነትን፣ ተግባሮችን 
የሚያጠናክሩ ንግግሮችን የማድረግ ፍላጎት። 

• የታመኑ የማህበረሰብ መሪዎችን እና አጋሮችን ለለማስተዋወቅ የመጠቀም አስተያየቶች 
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