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آقای گولر ،دبی ایالت در منطقه گوترسلو« :کارهای
فوقالعادهای در اینجا در حال انجام است  -اما یک اتفاق یک
هشدار جدی برای سیاستهای مربوط به یکپارچهسازی
بود».
مرکز یکپارچهسازی شهری و نهادهای یکپارچهسازی جمعیت در دوران شیوع ویروس کرونا
حمایتها خود را ،به خصوص در رابطه با مداخله زبات ،ارائه یمدهند
ر
منتش کرده است:
وزارت امور کودکان ،خانواده ،پناهندگان و یکپارچهسازی بیانیه زیر را
دبی یکپارچهسازی در ایالت ،آقای رساپ گولر ،از مرکز یکپارچهسازی شهری و دو نهاد
یکپارچهسازی در ایالت  DRKدر ارتباط با Westfalen-Lippe e.V.و سازمان رفاه کارکنان
(AWO) OWL e.V.در منطقه گوترسلو دیدن کرده است تا از از نزدیک در جریان فعالیت
آنها در دوران شیوع ویروس کرونا قرار بگید.
آقای گولر ،دبی ایالت ،اظهار داشت« :حمایت رسی ع و ساده افراد مشغول در شهرداری و
کسان مع روی یکپارچهسازی جمعیت در منطقه گوترسلو کار یمکند برای فائق آمدن بر
شیوع ویروس کرونا ،باید مورد تقدیر قرار بگید« ».بنده از تالشهان که توسط مرکز
یکپارچهسازی شهری و نهادهای یکپارچهسازی  DRKو  AWOانجام شده است ،بسیار
سپاسگزار هستم .در طول جلسان که در محل داشتیم ،حس باالی وظیفهشنایس مقامات و
ً
افراد داوطلب برای مردم و به خصوص از کسان که از جنوب ررسق اروپا آمدند ،کامال قابل
مشاهده بود .این تعهد یمتواند برای افرادی که در حال حاض در معرض بیماری هستند،
بسیار مفید باشد .در حال حاض ،این مسئله که افراد بدانند از چه مکانهان یمتوانند کمک و
اطالعات دریافت کنند ،بسیار حائز اهمیت است».
مرکز یکپارچهسازی شهری برای شهروندان بلغارستان ،لهستان و رومان یک خط تماس ویژه
در نظر گرفته است که یمتوانند از طریق آن به زبان مادری خود اطالعان درباره ویروس کرونا
کسب کنند.
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این موضوع شامل موضوعات کاری نی یمشود DRK .در منطقه گوترسلو به طور خاص در
گرفت آزمایش ،فراهم کردن تدارکات و مراقبت از افرادی که در قرنطینه هستند ،مشارکت
دارد .ییک از وظایفت مهم ،تثبیت فعالیت داوطلبانه در محل است .سازمان یکپارچهسازی
 OWL e.V. ،AWOدر حال حاض در یافت رایه برای ارائه بستههای همبستیک به افرادی
که در قرنطینه هستند ،کمک یمکند .عالوه بر این ،کارزارهان برای کمک به افراد آسیبدیده
سازماندیه یمکنند .نیازهان که ممکن است پس از قرنطینه به وجود بیایند هم در نظر
گرفته یمشوند تا بتوان خدمات مربوط به آنها را در محل ارائه داد.
شیوع این بیماری در صنعت گوشت در منطقه گوترسلو یک بار دیگر نشان داد ررسایط کاری
پرخطر تا چه اندازه یمتوانند به یکپارچهسازی جمعیت در یک جامعه ضبه بزنند.
دبی ایالت ،آقای گولر در ادامه توضیح داد « :ررسایط فعیل در رابطه با  Tönniesو
ررسکتهای پیمانکار و طرف قرارداد آن ناراحتکننده و بسیار خجالتآور است .بعض از
کارکنان کارخانه از نقاط مختلف جهان ،برای سالها در فضان ایزوله و بدون هیچ تمایس با
جامعه ،مشغول به کار بودند .حداقل خواستهای که یمتوانیم از این ررسکتها داشته باشیم
این است که به کارکنان خارج فرصت یادگیی زبان و مشارکت در فعالیتهای اجتمایع را
بدهند».
نوردراین-وستفالن تنها ایالت دارای مراکز یکپارچهسازی شهری است 54 .مرکزی که در ایالت
وجود دارد ،به کودکان و نوجوانان که پیشینه مهاجرن دارند خدمان ارائه یمکنند تا بتوانند
ر
آموزیس خود را ارتقاء بدهند .عالوه بر این ،برای یکپارچهسازی جمعیت و
فرصتهای
پذیرش تفاوتها ،فعالیتها و خدمات شهرداریها و نهادهای خصویص را ساماندیه
یمکنند .از سال  ،2015مراکز یکپارچهسازی جمعیت شهرداری از شهروندان که همراه با
پناهندگان و به عنوان ر
بخش از برنامه ایالت  KOMM-AN NRWدر محلها مشغول به کار
هستند ،حمایت کردهاند.
این ایالت از این منظر که در حال حاض با بودجه دریافت از Freie Wohlfahrtspflege
 NRWاز  186مرکز یکپارچهسازی جمعیت حمایت یمکند ،منحرص به فرد است.
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این مراکز خدمات یکپارچهسازی جمعیت ،خدمات نیاز محور را در فضاهای اجتمایع در
رسارس ایالت ارائه یمدهند .نهادهای یکپارچهسازی در محل با ساختارهای شهرداری و
خدمات مهاجرن همکاری نزدییک دارند .این مراکز با توجه به قرابت نزدییک که با افراد و محل
زندگ آنها دارند ،یمتوانند کمکهای هدفمندی ارائه کنند.

ما را دنبال کنید:
تویییchancennrw@ :
فیسبوکChancen NRW:
اینستاگرامchancennrw :
یوتیوبChancen NRW :

ً
لطفا پرسشهای خود را از طریق شماره  0211 837-2417برای دفی مطبوعات وزارت امور
کودکان ،خانواده ،پناهندگان و یکپارچهسازی ارسال کنید.
این مت مطبوعات به صورت آنالین روی وبسایت دولت ایالت به آدرس
هم در دسیس قرار دارد.
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