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 نوفمبر  30اللتزام بتعزیز الثقة مع مجتمعات المھاجرین لدینا في لائد المستدیرة واجتماعات الم

 التنفیذي الملخص
 نظرة عامة

، استضاف أعضاء مجلس إدارة مقاطعة أرلینغتون ستة اجتماعات موائد مستدیرة افتراضیة مختلفة 2021نوفمبر  30في 
مشارًكا في محادثة تفاعلیة عبر اإلنترنت   70"تعزیز الثقة مع مجتمع المھاجرین في أرلینغتون." انضم أكثر من تركز على 

 على مدار الیوم.

أُجریت ثالث من الجلسات باللغة اإلسبانیة؛ كما توفرت خدمات الترجمة للغة األمھریة والعربیة لجلسات أخرى. تمت  
 إدارة المقاطعة وقام بتیسیرھا أحد كبار موظفي مقاطعة أرلینغتون. استضافة كل جلسة من قِبل عضو مجلس 

تضمن المشاركون سكان أرلینغتون الذین انتقلوا إلى ھنا من بلدان أخرى، بما في ذلك بیرو وغواتیماال وبولیفیا وباراغواي 
ا في أرلینغتون بینما عاش آخرون والمكسیك والسلفادور وإثیوبیا وأماكن أخرى حول العالم. كان وجود بعض المشاركین حدیثُ 

 عاًما. 20ھنا ألكثر من 
تضمن المشاركون اآلخرون أولئك المقیمین الذین ولدوا في الوالیات المتحدة ولكنھم قلقین بشأن جیرانھم، والمدافعین المھتمین  

الذین یعملون  ةر الربحیبتعزیز السیاسات والبرامج والخدمات العادلة والمنصفة لسكان أرلینغتون، ومقدمي الخدمات غی
 بنشاط مع العائالت التي تحاول البحث عن الخدمات.

 ُطلب من المشاركین خالل كل جلسة التفكیر في أربعة أسئلة رئیسیة: 

 كیف كانت تجاربك مع حكومة مقاطعة أرلینغتون، بما یشمل قادة الحكومة، أو سلطات إنفاذ القانون، أو مع الوكاالت األخرى؟  •
ربتك مع التقدم بطلب للحصول على المزایا أو البرامج أو الوصول إلیھا في أرلینغتون (مثل اإلسكان، ورعایة  كیف كانت تج •

 األطفال، والصحة/الصحة العقلیة، وغیر ذلك)؟
 أرلینغتون؟ ماذا الذي تحتاج إلیھ للشعور "باألمان" في  •
 مواصلة مشاركتنا وتواصلنا معك بشكل مستمر؟ما ھي االعتبارات المطلوبة للخطوات التالیة؛ وكیف یمكننا  •

 نوفمبر:  30ظھرت الموضوعات التالیة عبر الجلسات التي تمت استضافتھا في 

 التجارب مع حكومة مقاطعة أرلینغتون، أو سلطات إنفاذ القانون، أو الوكاالت األخرى

والوالئیة والمحلیة) وصعوبة التمییز أحیانًا بین الجھات شارك المشاركون صعوبة التمییز بین مستویات الحكومة (الفدرالیة  •
، عیادة مجانیة، إدارة الشرطة، الخدمات اإلنسانیة مدیر الشرطةالحكومیة وغیر الحكومیة. تؤثر تجربة سلبیة مع جھة واحدة (

 
 على رؤیة األشیاء األخرى).

 ما تكون الحساسیة الثقافیة مفقودة.  قد ال یكون التفاعل مع موظفي المقاطعة إیجابیًا دائًما، وغالبًا •
 التنقل بین الخدمات والوكاالت المختلفة یشكل صعوبة.  •
 أعرب المشاركون عن رغبتھم في الوثوق في وكاالت إنفاذ القانون، ومع ذلك، ذكروا أن التفاعالت السلبیة توتر العالقات.  •
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 المزایا أو البرامج (على سبیل المثال، اإلسكان، ورعایة األطفال، والصحة/الصحة العقلیة، وغیر ذلك) تجارب الوصول إلى 

 تحدیات الوصول إلى الطعام والدعم المادي، بما یتضمن األھلیة. •
 أشار العدید من المشاركین إلى التحدیات المالیة المرتبطة بارتفاع مستویات اإلیجارات.  •
 ونقص الحساسیات الثقافیة عند محاولة الحصول على المساعدة.وتم ذكر خدمة العمالء   •
 تم تسلیط الضوء على اللغة والترجمة كعائق أمام الوصول إلى الخدمات.  •
 ذكر المشاركون أیًضا مخاوفھم بشأن عدد المستندات ومقدار األعمال الورقیة المطلوبة أثناء التقدیم للحصول على المزایا. •
 ت الصحة العقلیة على وجھ الخصوص. تم ذكر الوصول إلى خدما •
 الشعور بأن المعلومات حول البرامج والخدمات الرئیسیة لیست متاحة بسھولة.  •
 كما تم تصنیف النقل كعائق أمام الوصول إلى الخدمات.  •

 
 

 ما معنى "الشعور باألمان"

 تم التعبیر عن القلق من الترحیل. •
 أوقفتھم الشرطة أو احتجزتھم (على أي مستوى حكومي). الخوف من عدم معرفة ما قد یحدث إذا  •
 القلق والخوف من مشاركة المعلومات والوثائق عند الوصول للخدمات.  •
 القلق والخوف من تشتت العائالت مع زیادة الحساسیة تجاه األطفال.  •
 مدیر)، والتفاعل المحتمل بین سلطات إنفاذ القانون المحلیة (الشرطة، ICEمخاوف بشأن إدارة إنفاذ قوانین الھجرة والجمارك ( •

 .ICE) وشرطةال
 الشعور بانعدام االحترام والثقة المتبادلین عند التعامل مع الحكومة. •

 
 

 فرص للخطوات التالیة والتفاعل/االتصاالت المستمرة 

 االھتمام بتطویر سیاسة الثقة  •
الموظفین یخضعون للتدریب بانتظام وعلى درایة بسیاسة الثقة. القلق من أن تؤدي تجربة واحدة سلبیة مع  االھتمام بالتأكد من أن  •

 موظفي المقاطعة/الشرطة الذین ال یتبعون السیاسة إلى تراجعنا في بناء تلك الثقة.
اجرین ویمكنھ أن یكون بمثابة  اقتراح أن یكون ھناك منصب موظف رفیع المستوى في المقاطعة یركز على العمل مع السكان المھ •

 نقطة اتصال رئیسیة للوافدین الجدد للتواصل بشأن األسئلة/المخاوف/اإلحاالت. 
إلى مجلس   La Colectiva(مجتمعات أرلینغتون المحمیة من إساءة االستخدام) المقدمة من  CAPAاالھتمام بالنظر في سیاسة   •

 المقاطعة. 
 العثور علیھا، مالئمة ثقافیًا، لخدمات وبرامج المقاطعة. االھتمام بالحصول على نقطة دخول یسھل  •
 االھتمام بالتأكد من تدریب موظفي مقاطعة أرلینغتون على الحساسیة الثقافیة، بما یتضمن الخدمات البشریة والشرطة.  •
 أرلینغتون.االھتمام بالمحادثات المستمرة التي تعزز الثقة والعالقات واإلجراءات لدعم مجتمع المھاجرین في  •
 اقتراحات لالستفادة من قادة المجتمع الموثوق بھم والشركاء للتواصل.  •
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