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ንድፍ (ሴፕቴምበር 20, 2021) 

ከስደተኛ ማህበረሰባችን ጋር መተማመንን ለማጠንከር ለአርሊንግተን ቁርጠኝነት 

ማዕቀፍ 

አጠቃላይ እይታ 
 

 የአርሊንግተን ወረዳ የወረዳው የጎሳ ፣ የዘር እና የቋንቋ ልዩነት የጥንካሬያችን ቁልፍ ምንጭ መሆኑን 

ይገነዘባል። የእኛ ራዕይ እያንዳንዱ ሰው አስፈላጊ እና እያንዳንዱ ሰው የሚያድግበት  እና ሁሉን አቀፍ 

ተቀባይ ማህበረሰብ መሆን ነው። ወረዳው የስደተኛ ወይም የዜግነት ሁኔታ ምንም ይሁን ምን የሁሉንም 

ነዋሪዎች መብቶች ለመጠበቅ ቁርጠኛ ነው ፣ እና በአርሊንግተን ውስጥ ያለ እያንዳንዱ ሰው በኢኮኖሚያችን 

ውስጥ ለመሳተፍ እኩል ዕድል እንዲኖረው ለማድረግ። 

 

የአሁኑን የወረዳውን ፖሊሲ እንደገና ማረጋገጥ አስፈላጊ ነው ብለን እናምናለን እና የማህበረሰብ ጤናን ፣ 

ደህንነትን ፣ ካደጋ የሚርቅበት ስፍራ ማሻሻል ፣ እና ጥበቃ እና የስደተኞች ነዋሪዎች የሚያጋሩት መረጃ 

ለፌዴራል የስደተኞች ባለሥልጣናት ይገለጣል ብለው ሳይፈሩ የወረዳውን ጥቅማ ጥቅሞችን እና 

አገልግሎቶችን ማግኘት መቻላቸውን በማረጋገጥና መተማመንን ይፈጥራሉ።. 
 

የፌዴራል መንግሥት ብቸኛ ኃላፊነት የሆነውን የፌዴራል የስደተኞች ሕግ ተፈፃሚነትን ለማመቻቸት 

የአርሊንግተን ወረዳን ሀብቶችን መጠቀም ተገቢ አይደለም። ወረዳው ከስደተኞች እና ጉምሩክ አስፈፃሚ 

(ICE) እና ከሌሎች የፌዴራል የስደተኞች ባለሥልጣናት ጋር ትብብር የሚያስገድዱትን ሁሉንም የፌዴራል 

ወይም የክልል ደንቦችን ያከብራል ፣ እንዲሁም ትክክለኛ የፍርድ ማዘዣዎች እና የጥሪ ማዘዣ፣ ነገር ግን 

የስደተኞችን የማስፈጸሚያ ጥረቶችን የበለጠ ሊያገለግል የሚችል የግል መለያ መረጃን ማጋራት ይገድባል። 
 

የማዕቀፍ አካላት 

የህዝብ አገልግሎቶች መዳረሻ 

የአርሊንግተን ወረዳ ለሁሉም ነዋሪ የህዝብ አገልግሎቶችን እና መገልገያዎችን በእኩልነት የማቅረብ 

ግዴታችንን ይጠብቃል። 

• የአርሊንግተን ወረዳ የጤና እንክብካቤን ፣ ምግብን ፣ መጠለያ እና ትምህርታዊ አገልግሎቶችን 

ለማግኘት  የሕጋዊ ሁኔታ ሰነዶችን አይፈልግም እና አያስፈልገውም፡፡ 

• የአርሊንግተን ወረዳ ሁሉንም የካውንቲ የመንግስት አገልግሎቶችን ለማግኘት ማንኛውም ነዋሪ የሕጋዊ 

ነት ማረጋገጫ እንዲያቀርብ አይፈልግም እና አያስፈልገውም ፣ እነዚህን ጨምሮ ግን አይገደብም ፦ 

የአከባቢ ፖሊስ ፣ እሳት ፣ ድንገተኛ የሕክምና አገልግሎቶች ፣ መናፈሻዎች ፣ መዝናኛዎች ፣ ቤተመፃህፍት 

፣ የአርሊንግተን እርጅና እና የአካል ጉዳት አገልግሎቶች ፣ የአስቸኳይ ጊዜ የገንዘብ ድጋፍ ፣ የአርሊንግተን 

ጤና ፣ የአእምሮ ጤና ወይም የአደንዛዥ እፅ አጠቃቀም አገልግሎቶች። ማሳሰቢያ-የብቁነት 

መስፈርቶችን ለማሟላት ሕጋዊ ሰነድ የሚያስፈልጋቸው አንዳንድ በፌዴራል የሚደገፉ ፕሮግራሞች 

እና አገልግሎቶች አሉ። 

የህግ አፈጻጸም 

የአርሊንግተን ወረዳ የፌዴራል የስደት ሕግን ማስከበር የፌዴራል መንግሥት ብቸኛ ኃላፊነት መሆኑን 

ያረጋግጣል እና የአርሊንግተን ወረዳ ሀብቶችን በእንደዚህ ዓይነት ማስፈጸሚያ መጠቀም ከሲቪል 

አስተዳደራዊ የስደተኞችን አስከባሪዎች ጋር መተባበር ተገቢ አለመሆኑ።
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•  አንድ ሰው የፖሊስ ሪፖርት የማቅረብ መብት ፣ በፖሊስ-ማህበረሰብ እንቅስቃሴዎች ውስጥ የመሳተፍ 

መብት ወይም በሌላ መንገድ ከፖሊስ አገልግሎቶች ተጠቃሚነት በዜግነት ወይም በስደት ሁኔታ 

ላይ የተመሠረተ አይደለም። 

• የአርሊንግተ ወረዳ የስደተኞችን ሁኔታን ለመወሰን ዓላማ ብቻ አንድን ሰው አይቆጣጠርም ፣ 

አያይዝም ፣ አይጠይቅም ወይም አይመረምርም። 

• የአርሊንግተን ካውንቲ የፌዴራል የስደት ሕግን አያስፈጽምም፡፡ 

የመረጃ ተደራሽነት 

የአንድን ሰው ምስጢራዊነት ለማረጋገጥ ቁርጠኛ ነን እና የግል መረጃ ጥበቃ። በመንግስት 

መታመን ላይ ያለው የማዕቀፍ ተጨማሪ ክፍሎች የሚከተሉትን ያካትታሉ: 

• ግላዊነት እና ምስጢራዊነት 

• መረጃን መጠየቅ ፣ መድረስ ወይም ማጋለጥ 

• የህዝብ መገልገያዎች ፣ አገልግሎቶች እና ሀብቶች መዳረሻ 

• ለሲቪል ስደተኞችን ማስፈጸሚያ የካውንቲ ገንዘብ አጠቃቀም 

• የዜግነት ወይም የስደተኞች ሁኔታ ምንም ይሁን ምን ነዋሪዎችን መደገፍ 

• የሲቪል የስደተኞች ማስፈጸሚያ ማመቻቸት 

• በፌዴራል ምዝገባዎች ውስጥ ተሳትፎ 

• የህዝብ ተሳትፎ እና ግንኙነት 


