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আমােদর অিভবাসী কিমউিনিটগেলার সােথ আ�ার স�কর্  েজারদার 
করার অ�ীকার  30 নেভ�েরর েগালেটিবল ৈবঠক 

িনবর্াহী সারসংে�প 

সংি��সার 

30 নেভ�র 2021 তািরেখ, আিলর্ংটন কাউি� েবােডর্ র সদসয্রা "আিলর্ংটেনর অিভবাসী 
কিমউিনিটর সােথ আ�ার স�কর্  েজারদারকরণ" িবষেয় ছয়িট পথৃক ভাচুর্ য়াল 
েগালেটিবল ৈবঠেকর আেয়াজন কেরন। িদনবয্াপী 70 জেনরও েবিশ অংশ�হণকারী 
একিট ই�ারঅয্াকিটভ অনলাইন আেলাচনায় েযাগদান কেরন। 

িতনিট েসশন ে�িনশ ভাষায় পিরচালনা করা হয়, এবং অনয্ানয্ েসশেনর জনয্ 
আমহয্ািরক ও আরিব অনবুাদ পিরেষবারও বয্ব�া রাখা হয়। �িতিট েসশন কাউি� 
েবােডর্ র একজন সদসয্ স�ালনা কেরন এবং আিলর্ংটন কাউি�র একজন উ�র্তন 
কম� সদসয্ এেত সহেযািগতা কেরন। 

অংশ�হণকারীেদর মেধয্ অনয্ানয্ েদশ েযমন েপর, গয়ােতমালা, বিলিভয়া, পয্ারাগেয়, 
েমি�েকা, এল সালভাদর, ইিথওিপয়া, এবং িবে�র অনয্ানয্ �ান েথেক এখােন �ানা�র 
হওয়া আিলর্ংটেনর অিধবাসীরা অ�ভুর্ � িছেলন। এেদর মেধয্ েকউ িছেলন আিলর্ংটেন 
নতুন অনয্িদেক অনয্রা 20 বছেরর েবিশ সময় ধের আিলর্ংটেন বাস করেছন। অনয্ 
অংশ�হণকারীেদর মেধয্ এমন অিধবাসীরা অ�ভুর্ � িছেলন যােদর জ� য�ুরাে� িক� 
তারা �িতেবশীেদর িনেয় উি��, আিলর্ংটেনর অিধবাসীেদর জনয্ নয্াযয্ ও সমতাপূণর্ 
নীিতমালা, কমর্সিূচ ও পিরেষবা এিগেয় িনেত আ�হী �ব�ারা, এবং পিরেষবা েপেত 
আ�হী পিরবারগেলার সােথ সি�য়ভােব কাজ করেছ এমন অলাভজনক েসবা 
�দানকারীরা। 

�িতিট েসশেন অংশ�হণকারীেদর চারিট গর�পূণর্ �ে�র উত্তর েদয়ার জনয্ বলা হয়: 

• সরকাির েনতৃবৃ�, আইন �েয়াগকারী সং�া, অথবা অনয্ানয্ সং�া সহ আিলর্ংটেনর 
কাউি� সরকােরর সােথ আপনার অিভ�তা েকমন িছল? 

• আিলর্ংটেন সুেযাগ-সিুবধা পাওয়ার জনয্ অথবা কমর্সূিচগেলার জনয্ (েযমন 
আবাসন, চাই� েকয়ার, �া�য্/মানিসক �া�য্, অনয্ানয্) আেবদন করা অথবা 
েসগেলার অয্াে�স পাওয়ার ে�ে� আপনার অিভ�তা েকমন িছল? 

• আিলর্ংটেন “িনরাপদ” েবাধ করার জনয্ আপনার কী �েয়াজন? 
• পরবত� পদে�েপর জনয্ িবেবচনাগেলা কী হেত পাের; এবং আমরা িকভােব 

আপনার সােথ আমােদর স�ৃ�তা ও েযাগােযাগ অবয্াহতভােব বজায় রাখেত 
পাির? 
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30 নেভ�ের আেয়ািজত েসশনগেলােত িন�িলিখত িবষয়গেলা উেঠ এেসেছ: 

আিলর্ংটন কাউি� সরকার, আইন �েয়াগকারী সং�া, বা অনয্ানয্ সং�ার সােথ 
অিভ�তা 

• অংশ�হণকারীরা সরকােরর িবিভ� �েরর (েফডােরল, ে�ট, �ানীয়) মেধয্ এবং 
কখেনা কখেনা সরকাির ও েবসরকাির সং�ার মেধয্ পাথর্কয্ করেত না পারার 
সমসয্ার কথা জানান। একিট স�ার সােথ হওয়া েনিতবাচক অিভ�তা (েযমন 
েশিরফ, ি� ি�িনক, পুিলশ িবভাগ, িহউময্ান সািভর্ েসস, ইতয্ািদ) অনয্ সব িকছুর 
�িত ধারণার উপর �ভাব েফেল। 

• কাউি�র কম�েদর সাথ িমথি�য়া সবসময় ইিতবাচক নয়, এবং �ায় ে�ে�ই 
সাং�ৃিতক সংেবদনশীলতার অভাব েদখেত পাওয়া যায়। 

• িবিভ� পিরেষবা ও সং�ার মধয্ িদেয় পথ খুঁেজ এিগেয় যাওয়া েবশ চয্ােলি�ং 
বয্াপার। 

• অংশ�হণকারীরা আইন �েয়াগকারী সং�ার �িত আ�া রাখার ই�া েপাষেণর কথা 
জািনেয়েছন, তেব, উে�খ কেরেছন েয েনিতবাচক িমথি�য়ার ফেল স�কর্ গেলা 
�িত�� হেয়েছ। 

 

সুেযাগ-সুিবধা অথবা কমর্সূিচগেলার জনয্ (েযমন আবাসন, চাই� েকয়ার, �া�য্/মানিসক 
�া�য্, অনয্ানয্) অয্াে�স পাওয়ার ে�ে� অিভ�তা 

• খাদয্ ও আিথর্ক সহায়তা অয্াে�স করার ে�ে� চয্ােলে�র স�ুখীন হওয়া, েযমন 
েযাগয্তা। 

• কেয়কজন অংশ�হণকারী উে�খ কেরন েয আিথর্ক চয্ােল�গেলা উ� ভাড়ার সােথ 
স�িকর্ ত। 

• �াহক েসবা এবং সহায়তা েপেত েচ�া করার সময় সাং�ৃিতক সংেবদনশীলতার 
অভাব পিরলি�ত হেয়েছ। 

• পিরেষবা অয্াে�স করার ে�ে� ভাষা ও অনুবাদেক �িতব�কতা িহেসেব তুেল ধরা 
হেয়েছ। 

• এছাড়াও সুেযাগ-সুিবধা পাওয়ার জনয্ আেবদন করার সময় আবশয্ক ডকুেমে�র 
সংখয্া এবং কাগজপ� পূরণ করার পিরমাণ স�েকর্  অংশ�হণকারীরা তােদর 
উে�েগর কথা জািনেয়েছন। 

• মানিসক �া�য্ েসবা অয্াে�স করার িবষয়িট িবেশষভােব উে�খ করা হয়। 
• গর�পূণর্ কমর্সূিচ ও পিরেষবা সং�া� তথয্ সহেজ পাওয়া যায় না বেল অনভূুত 

হেয়েছ। 
• পিরবহেনর অয্াে�সও পিরেষবা অয্াে�স করার ে�ে� একিট �িতব�কতা িহেসেব 

িচি�ত করা হেয়েছ। 
 
 
'িনরাপদ েবাধ করা' বলেত কী েবাঝায় 

• িনবর্ািসত হওয়া স�েকর্  উে�গ �কাশ কেরেছন। 
• পুিলেশর �ারা থামােনা হেল বা আটক হেল তােদর সােথ কী ঘটেব েসটা জানা না 



3  

থাকার ভয় (সরকােরর েযেকােনা পযর্ােয়)। 
• পিরেষবা অয্াে�স করার সময় তথয্ ও কাগজপ� েশয়ার করা িনেয় উে�গ ও ভয়। 
• িশশেদর জনয্ অিধক সংেবদনশীলতা সহ পিরবার পৃথক হেয় যাওয়া স�েকর্  উে�গ 

ও ভয়। 
• ICE স�েকর্ , এবং �ানীয় আইন �েয়াগকারী সং�া (পুিলশ, েশিরফ) ও ICE-এর 

মধয্কার স�াবয্ িমথি�য়ার বয্াপাের উে�গ। 
• সরকােরর সােথ েযাগােযােগর সময় পার�িরক ��া ও আ�ার অভাব রেয়েছ বেল 

মেন হওয়া। 
 
 
পরবত� পদে�পসমূহ এবং চলমান স��ৃতা/েযাগােযােগর সুেযাগ 

• একিট আ�া-সং�া� নীিতমালা �ণয়েণ আ�হ। 
• কম�েদর সবাই যােত িনয়িমত �িশ�ণ পান এবং আ�া-সং�া� নীিতমালার সােথ 

পিরিচত থােকন তা িনি�ত করেত আ�হ। নীিতমালা অনুসরণ না করা েকােনা 
কাউি� কম�/পুিলেশর সােথ হওয়া েনিতবাচক অিভ�তা আমােদরেক আবার েসই 
আ�া গেড় েতালার পূেবর্র অব�ায় িফিরেয় িনেয় যােব বেল উে�গ �কাশ। 

• একজন উ�র্তন-�েরর কাউি� কম�র পদ রাখার ��াব িযিন অিভবাসী জনেগা�ীর 
সােথ কাজ করার বয্াপাের েজার িদেবন এবং নতুনেদর জনয্ ��/উে�গ/েরফারাল 
এর বয্াপাের েযাগােযাগ করার মূল পেয়� িহেসেব ভূিমকা রাখেত পারেবন। 

• কাউি� েবােডর্ র কােছ La Colectiva-এর জমা েদয়া CAPA (িনপীড়ন েথেক 
আিলর্ংটেনর কিমউিনিটগেলার সুর�া) নীিতমালা িবেবচনা করার বয্াপাের আ�হ 
�কাশ। 

• কাউি�র পিরেষবা ও কমর্সূিচগেলার জনয্ সহেজ খুঁেজ পাওয়া যায় এমন সাং�ৃিতক 
িদক েথেক ব�ু�পূণর্ েযাগােযােগর পথ রাখার বয্াপাের আ�হ �কাশ। 

• িহউময্ান সািভর্ েসস ও পুিলশ সহ আিলর্ংটন কাউি� কম�েদর জনয্ সাং�ৃিতক 
সংেবদনশীলতা িবষয়ক �িশ�ণ িনি�ত করার বয্াপাের আ�হ �কাশ। 

• আিলর্ংটেনর অিভবাসী কিমউিনিটেক সহায়তা করার জনয্ আ�া, স�কর্ , ও 
কাযর্�মেক এিগেয় িনেব এমন আেলাচনা অবয্াহত রাখার আ�হ �কাশ। 

• �চারণামূলক কাযর্�েমর জনয্ আ�াভাজন কিমউিনিট েনতৃবৃ� ও অংশীদারেদর 
কােজ লাগােনার পরামশর্ �দান।  
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