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ዘለዎ መጽናዕትን፣ ኣብኡ ዝተረኽበ ውጽኢቱን
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ብዛዕባመርበብሕግንትምህርትንስደተኛታትሳንፍራንሲስኮ
መርበብ ሕግን ትምህርትን ስደተኛታት ሳንፍራንሲስኮ ኣብ 2007 ነዞም ዝስዕቡ ተልእኾታት ተጋባራዊነቶም
ንምድራኽ ከም ቀንዲ ዕላምኡ ብምውሳድ ዝተመስረተ’ዩ። እዞም ተልእኾታት ከኣ፣ ኩነታት ስደቶም ብዘየገድስ
ስደተኛታት ቀጥታዊ ኣገልግሎት ሕጊ፣ ተዋሳእነት ኣብ ሲቪክ ማሕበረ-ሰባት፣ ሕጋዊነት፣ ናጽነት ምንቅስቃስ፣
ከምኡውን ምር’ኻብን ምትሕውዋስን ኣባላት ስድራቤታትን ኮማዊ ማሕበረ-ሰባት ኩሎም ስደተኛታትን
ከምኡውን ስድራቤታቶምን ንምርግጋጽ ዝተበገሰ እዩ።
መርበብ ሕግን ትምህርትን ስደተኛታት ሳንፍራንሲስኮ ነዞም ተልእኮታት ምርግጋጽ መሰል ስደተኛታት
ንምዕዋት ብቕዓት መሪሕነት መሰረታዊያን ማሕበራት የደንፍዕ፣ ነጻ ኣግልግሎት ሕጊ ኢሚግሬሽንን ሓፈሻዊ
ሕግን የበርክት፣ ምዕባለ ኮማዊ ትምሕርቲ ይድርኽ፣ ውዳበ ኮማዊ ማሕበራት ስደተኛታት የሐይል። ከም
መጠን ንስደተኛታት ዘማዕከለ መርበብ፣ መርበብ ሕግን ትምህርትን ስደተኛታት ሳንፍራንሲስኮ ኣብ ከባቢና
ኣብነካይዶም ስርሓት የተኩር፣ ካብ ተመኩሮ ካልኦት መሰል ሃገራዊያን ዉድባት ተምኩሮ ይማሃር፣ ዓለማዊ
ፖለቲካን ኩነታት ቁጠባን ንማሕበረሰባትና ብኸመይ ይጸልዎም ብጥንቃቐ ይከታተል። እዚ መርበብ እዚ
ንተግባራዊነት ራኣይኡኡን ተልእኮታቱ ኣብ ኩሉ መበቆል ዓሌታትን ህዝባዊ ምንቅስቃሳት ንክፍጸሙ ይሰርሕ።

ትካላት መርበብ ሕግን ትምህርትን ስደተኛታት ሳንፍራንሲስኮ
መርበብ ተጣባቒ ኣፍሪካውያን
ማእከል ጸጋግታትን ዉዳበን የዕራብ
ምድንፋዕ ፍትሒ ኤሽያ ዝመበቖሎም እሜሪካውያን - ናይ ኤሽያን ናይ ሕጊ ማዕከል
ኣገልግሎት ሕጊ ናይ ኤሽያ-ፓስፊክ ደሴታት ዝመበቆሎም
ርትዓዊ ፍትሒ
ማእከል ጸጋግታት ማዕከላይ ኣሜሪካ
ናይ ቻይናውያን ኣወንታዊ ስጉሚ
ኮማዊ ኣገልግሎት ጎደና ዶሎረስ
ኮማዊ ማእከል ፊሊፒኖ
ማእከል ኣገልግሎት ሕጊ ላራዛ
ማእከል ኮማዊ ጸጋታት ላራዛ
ማሕበር ሓድነት ደቀንስትዮ ላቲን ኣሜሪካ
ወዳቢ ኣካል ጠለብ ከባቢያውን ቁጠባውን መሰል
*ኮማዊ ኣገልግሎት ጎደና ዶሎረስ ንመርበብ ሕግን ትምህርትን ስደተኛታት ሳንፍራንሲስኮ ይመርሕን
ንፊናንሳዊ ጉዳያት የማዕክልን።

ምስጋና
እዚ ሪፖርት’ዚ ንዝኽሪ ኤሪክ ኬዛዳ ላዕለዋይ ኣፈሚ ዲሬክተር
ስራሕ ኮማዊ ኣገልግሎት ጎደና ዶሎረስ ዝነበረ ዝተወፈየ’ዩ። ካብዚ
መጽናዕቲ’ዚ ዝተረኽበ ውጽኢትን ብሓባር ናይምስራሕ መንፈስን ብዘይ
መሪሕነትን ራእይን ኤሪክ ኬዛዳ ክውን ኣምበይምኾነን ኔሩ። ኣብ’ዚ
ሪፖርት ዝተመልከተ ምጥባቕ መሰል ስደተኛታትን ዝተረኣየ ዕብዬትን
ንስለመዘከርታ ኤሪክ ኬዛዳ ይኹን።
መርበብ ሕግን ትምህርትን ስደተኛታት ሳንፍራንሲስኮ ንጉዳያት ኣባይቲ
ኣብ ቤት ጽሕፈት ከንቲባ ከተማ ሳንፍራንሲስኮ ብፍሉይ ከኣ ንጨንፈር
ኮማዊ ዕቤት ነዚ ፕሮጀክት’ዚ ንምትግባር ንስለዝገበርዎ ደግፍ
የሞግስ።
ብተወሳኪ ከኣ መርበብ ሕግን ትምህርትን ስደተኛታት ሳንፍራንሲስኮ ነዞም ዝስዕቡ ንስለዝገበርዎ ኣበርክቶ
ከመስግኖም ይፈቱ።
ማርያ ሮጀርስ ፓስካል , ኣማኻሪት ፕሮጀክት
ክፍሊ ጥዕና ሕብረተሰብ ከተማ ሳንፍራንሲስኮ
ንዩኒቨርስቲ ሳንፍራንሲስኮ ማዕከል ሊኦ ማካርቲ ንስለ ሕዝባዊ ኣገልግሎቶም ከምኡውን ናኣባላት ገባሪ-ሰናይ
ሓፋሽ ዝኮኑ፣ ኮረይ ኩክ፣ ደቪድ ላተርማን፣ ኣይሚ ኒኮልስን፣ ኣልያ ኣልሸሪፍን
ዓይንታት ኣብ ኣሪዞና
ንሳንፍራንሲስኮ ስቴት ዩኒቨርሲቲ
ኣነተ ዎንግ ኣዋሃሃዲት መርበብ ሕግን ትምህርትን ስደተኛታት ሳንፍራንሲስኮ ነዚ ፕሮጀክት ካብ መጀምርታ
ስጋብ መወዳእታ ዝኣለየቶ
ግሬስ ሊ ካብ ናይ ቻይናውያን ኣወንታዊ ስጉሚ ተጣባቒት ፖሊሲ- ነዚ ሪፖርት’ዝ ብምርቃቕን ምጽሓፍን

D E S I G N A N D L AYO U T B Y D E S I G N A C T I O N C O L L E C T I V E

1.ሓጺር መብርሒ
መርበብ ሕግን ትምህርትን ስደተኛታት ሳንፍራንሲስኮ
መርበብ ሕግን ትምህርትን ስደተኛታት ሳንፍራንሲስኮ ምትሕብባር 13 ኮማት ዝሰረተን ተዛረብቲ ብዙሓት
ቋንቋታትን ካብ ብዙሓት ዓሌታት ዝሞቦቆሎም ዝሓቖፋ ኣገደስቲ ኣገልግሎት ሕጊ ንስደተኛታት ተቐማጦ
ከተማ ሳንፍራንሲስኮ ዝሕባ ትካላት ዘቆሞኦ መርበብ እዩ። ብዙሓት ዓማዊል መርበብ ሕግን ትምህርትን
ስደተኛታት ሳንፍራንሲስኮ ሕዝባዊ ኣገልግሎት ከይረኽቡ ዝተፈላልዩ ማሕለኻታት የጋጥምዎም። ፍርሒ
ኣፈጸምቲ ሕጊ ይሓድሮም፣ ይእሰሩን ናብ መቦቆል ኣዶም ይስጎጉን። ኣባላት መርበብ ሕግን ትምህርትን
ስደተኛታት ሳንፍራንሲስኮ ትሑት ኣታዊ ንዘለዎም ስደተኛታት’ እዚ ከተማ ኣገዳሲ ዝኾነ ብባህሎምን
ቋንቋኦምን ቁቡል ዝኾነ ኣገልግሎት ናይምሃብ ተሞክሮ ኣለዎም።

ፕሮጀክት ምውህሃድ ስደተኛታት ከተማ ሳንፍራንሲስኮ
መርበብ ሕግን ትምህርትን ስደተኛታት ከተማ ሳንፍራንሲስኮ ክልተ ዓመት ዝወሰደ ኮማት እዚ ዝሰረቱ
መጽናዕቲ ኣካይዱ። ዕላማ እዚ ፕሮጀክት’ዚ ኣብ ምውህሃድ ስደተኛታት ኣበርክቶ ንዝገብሩ መሻርኽቲ ኣካላት
ንምውዳድን ኣበርክትኦም ንምዕዛዝን፣ ኣድላዪ ዚኾኑ ንስደተኝታት ብፍሉይ ዘገድሱ ጉዳያት ንምስናድን
ከምኡውን ትርጉም ዘለዎ ምውህሃድ ስደተኝታት ክህሉ ዝሕግዙ ፖሊሲታትን ኣተገባብርኦምን ንምእማም እዩ።
ብመሰረት ጸብጻብ መጽናዕቲ ኣብ ኣሜሪካ ዘለዉ ኮማት፣ ዕድሚኦም ልዕሊ 18 ዓመት ካብ ዝኾኑ ተቐማጦ
ከተማ ሳንፍራንሲስኮ ልዕሊ 40% ዝኾኑ ካብ ኣሜሪካ ወጻኢ ኣብ ካልእ ሃገር ተወሊዶም ዝመጹ እዮም።
ሳንፍራንሲስኮ ንስደተኛታት ብፍሕሽው ገጽ ከም ትቕበልን ንስደተኝታት ከም መዕቖቢትን ትግለጽ እኳ
እንተኾነት ተሳተፍቲ እዚ መጽናዕቲ ፕሮጀክት ምውህሃድ ስደተኛታት ግን በንጻሩ እዮም ዝገልጽዋ። ብዙሓት
ካብዞም ተሳተፍቲ ኣብዛ መነባብሮ ኣዚዩ ክቡር ዝኮነላ ከተማ ብሽቕለት ኣልቦነትን መንበሪ ገዛ ንምርካብን
ኣብ ገዚፍ ቃልሲ ዝርከቡ ስደተኛታት እዮም። ምዉቕ ኣቀባብላ ከተማ ሳንፍራንሲስኮ ምስቲ ድሩት ዝኾነ
ቀረብ ኣገልግሎትን ጸጋግታትን እዛ ከተማ ክምኡውን ትርጉም ዘለዎ ምውሳእ መሽርኽቲ እዛ ኸተማ
ዘይምህላዉ ሩኡይ ፍልልይ ዘለዎ እዩ።
እዚ ፕሮጀክት፣ ስደተኛታት ከተማ ሳንፍራንሲስኮ ኣገልግሎት ንምርካብ ዝገብርዎ ቃልስን፣ ሃጉዋፍ ኣገልግሎት
ኣብዝህልወሉ ግዜ እንታይ ይገብሩን ይስንድ። ብተወሳኺ ኽኣ እዚ ፕሮጀክት ቀረብ ኣገልግሎት ከተማ
ብምምሕይያሽን ናይ ባህልን ቋንቋን ጸገማት ብምእላይን ከምኡውን ተሳትፎ መሻርክቲ ኣካላት ብምሕያልን
ዝሓሸ ምውህሃድ ስደተኛታት ክህሉ ለበዋታት ንከተማ ሳንፍራንሲስኮ የቕርብ።
እዚ ናይ ምውህሃድ ፕሮጀክት ሰለስተ ኮማዊ ገጻት ዝሓዘ’ዩ። 1) ብምትሕግጋዝን ብብዙሓት ቋንቋታትን
ትልምታት ምውጻእን መጽናዕትታት ምግባርን፣ እዚ ከኣ ኣፈናዊ ምስ ዝተመርጹ ኣባላት ‘ቲ ኮም ቃለ
መሕትት ምግባር። 2) ኮማት-ዝሰረቶም ኣብ ጉጅለታት ዝተመርኮሱ መጽናዕቲ ምግባርን ብብዙሕ ቋንቋታት
መጽናዕትታት ምግባር። 3) ንኣባላት ኮማት ስደተኛታት ዘዋስእ፣ ውጽኢት እዚ መጽናዕቲ ዝቕርበሉን መጻኢ
ፖሊሲታት ንምሕንጻጽን ለበዋታት ንመርበብ ሕግን ትምህርትን ስደተኛታት ከተማ ሳንፍራንሲስኮ ዝሓልፈሉን
መስርሕ ምውዳድ።
ኣባላት መርበብ ሕግን ትምሕርትን ስደተኛታት ሳንፍራንሲስኮን መራሕቲ ኮማትን ኣብ ልዕሊ 625 ስደተኛታት
መጽናእቲ ኣከናዊኖም። ካብዚኣቶም 609 ነቲ መጽናዕቲ ብሙሉኡ ብብቕዓት ወዲኦሞ። ሰነድ ምውህሃድ
ስደተኛታት ንልዕሊ 6 ሰሙናት ኣብ ኩለን ኮማት ተዘርጊሑ። እቲ መጽናዕቲ ከኣ ብቋንቋታት ቻይኒዝ፣ ታጋልግ።
ዓረብ፣ ትግርኛን እንግሊዝን ተዳልዩ። ኩሎም ተሳተፍቲ እዚ መጽናዕቲ ተቐማጦ ከተማ ሳንፍራንሲስኮ ዝኾኑ
ልዕሊ 18 ዓመት ዝዕድሚኦም ስደተኛታት እዮም። ኣብዚ መጽናዕቲ ስደተኛ ማለት ወጻኢ ካብ ኣሜሪካ ኣብ
ካልእ ሃገር ዝተወልደ ማለት’ዩ። መብዛህቲኦም ተሳተፍቲ እዚ መጽናዕቲ ዓማዊል ጨንፈር ኣገልግሎት ሕጊ
መርበብ ሕግን ትምህርትን ስደተኛታት ሳንፍራንሲስኮ ክኾኑ ኮለዉ፣ ኣባላት ትካላት እዚ መርበብን ካልኦት
ካብ’ዚ መርበብ ኣግልግሎት ዝረኸቡ ስድተኛታት ኣዮም። ኣባላት ሊኦ-ቲ ማካርትን ጉድዊልን ዩኒቨርስቲ
ሳንፍራንሲስኮ ነዚ መጽናዕቲ ኣብምሕንጻጽን ምምስራሕን ካብኡ ዝተርኽበ ውጽኢት ጽፈቱ ምርግጋጽን ዓቢ
ተራ ተጻዊቶም’ዮም።
ብተወሳኺ ከኣ፣ ኣባላት እዚ መርበብን መራሕቲ ኮማትን ልዕሊ 30 ዝኾኑ ሓደ-ምስ-ሓደ ዝተዋደደ ቃለ
መሕትትን ትሸዓተ ንቋንቋ ዝምልከት ናይጉጅለ መጽናዕትን ኣካይዶምን ፣ ልዕሊ 150 ኣባላት ኮማት ስደተኛታት
ዝተጋብኡሉ ውጽኢት መጽናእቲ ዝቐርበሉ ኣኬባ ኣዳሊዩ። ብጠቕላላ፣ እዚ መርበብ እዚ ልዕሊ 800 ዝኮኑ
ኣባላት ኮማትን ስደተኛታት ሰባት ኣዋሲኡ።
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ዓሌት
ተሳተፍቲ መጽናዕቲ

ዓማዊል መርበብ ህግን ትምህርትን ስደተኛታት ሳንፍራንሲስኮ

55% ኤሽያን

28% ኤሽያን

25% ላቲኖ

42% ላቲኖ

6% ጸለምቲ/ ኣፍሪካ ዝመበቆሎም

4% ጸለምቲ/ ኣፍሪካ ዝመበቆሎም

2% ካብ ማእከላይ ምብራቕ/ ዓረብ

6% ጸዓዱ

1% ጸዓዱ

7% ኣብ ብዙሕ ዓሌት ዝመበቆሎም

1% መበቆሎም ክገልጹ ዘይደለዩ
ትሕቲ1% ኣብ ብዙሕ ዓሌት ዝመበቆሎም

ከተማ ሳንፍራንሲስኮ
33% ኤሽያን
6%ጸለምቲ/ ኣፍሪካ ዝመበቆሎም
49%ጸዓዱ
7% ካልእ ዓሌት
5% ክልተ ወይ ልዕሊ ክልተ ዓሌታት ዝመበቆሎም
0.5% ኣሜሪካውያን ቀያሕቲ ህንዳውያን
15%ላቲኖ

1.

2010 United States Census.

2.

The U.S. Census tracks “Hispanics or Latinos” of any race or “non-white Hispanics and Latinos.”  The number listed for
“Latinos” represents non-white Hispanics and Latinos
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መቦቆልዓዲ
ተሳተፍቲእዚመጽናዕቲ
44% ቻይና
24% መክሲኮ
6% ሆንግ ኮንግ ወይ ከኣ ማካዉ
5%ጓቲማላ
4% ኤል ሳልቫዶር
4% ኤርትራ
2%የመን
2%ቬትናም
2%ሆንዱራስ
1%ኒካራጉዋ
1%ብራዚል
ዘተረፉ ካብ ካልኦት

ኩነታት ፍቓድ መንበሪ
ተሳተፍቲ መጽናዕቲ
33% ዜግነት ዝረኸቡ
32% ሕጋዊ ቋሚ መንበሪ ፍቓድ ዘለዎም
2.5% ጊዛዊ መንበሪ ፍቓድ ዘለዎም
2% ዕቑባ ዝሓተቱ
3.5%ረፊዩጂ
20% ኩነታቶም ዘየተሰንደ
7% ኩነታት ወረቐቶም ክገልጹ ፍቓደኛታት ዘይኮኑ
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ቀንዲውጽኢትመጽናዕቲ
1. ሕልሚ ስደተኛታት፣ 63% ዝኾኑ ስደተኛታት ተሳተፍቲ እዚ መጽናዕቲ ዝሓሸ መነባብሮ ደልዮም ናብ
ኣሜሪካ ከምዝመጹ ይገልጹ። ኣብ ጉጀለታት ብምምቕቃል ኣብ ዝተገብረ ምይይጥ እቶም ስደተኛታት ዝሓሸ
ዕድል ስራሕን ትምሕርትን ንምርካብ ተተስፊዮም፣ ምስ ኣባላት ስድራቤቶም ንምትሕውዋስ፣ ወይ ከኣ ኣብ
ዓዶም ካብ ዘሎ ቅልውላው ብምህዳም ከምዝመጹ ይገልጹ።
2. ቀረብ ኣገልግሎት፣ ዋላ እኳ ሳንፍራንሲስኮ ብፍሕሽው ገጽ ተቐቢላትና’’ላ ዝብል ስምዒት እንተሎ (63%
ኣብ ባሕሊ ኣሜሪካ ከምዝራዓሙ ይገልጹ)፣ ብዙሓት ስደተኛታት ኣገደስቲ ኣገልግሎትን መደባት ኣዚ ከተማን
ናይምርካብ ጸገም ከምዘለዎም ይገልጹ። ኩሎም ተሳተፍቲ እዚ መጽናዕቲ ኣድለይቲ ዝኾኑ መሰረታዊያን ነገራት
ከምዘይረኽቡ ኣመልኪቶም።
3. ቀንዲ ብዱሆታት፣ ስደተኛታት ተቐመጥቲ ከተማ ሳንፍራንሲስኮ ኣዚዩ ዝኸፍአ ሽቕለት ኣልቦነትን ጸገም
ናይመንበሪ ገዛን ዘለዎም ክፋል ሕብረተሰብ እዮም። እዞም ስደተኛታት መብዛሕቲኦም ስራሕ ዘይብሎም ወይ
ኸኣ ትሕቲ ትህርቶምን ዓቕሞምን ተቆጺሮም እዮም ዝሰርሑ። 45% ዝኾኑ ስራሕ ዘይብሎም ክኾኑ ኮለዉ
21% ዝኾኑ ከኣ ውሕዳት ሰዓታት’ዮም ዝሰርሑ። ጸገም ናይ ቋንቋን ስራሕ ኣበይ ከምዝርከብ ዘይምፍላጥን ገለ
ካብቲ ዝህብዎ ምኽኒያታት ሽቕለት ኣልቦነቶም እዮም። 45% ዝኾኑ ከኣ ጸገም ናይ ገዛ ዘለዎም ክኾኑ ኮለዉ
58% ዝኮኑ ከኣ ቐረብ ኣገልግሎት ኣባይቲ ኣብምርካብ ሽግር ኣለዎም።

4. ቀረብ ኣገልግሎት ጥዕና፣ መብዛሕቲኦም ስደተኛታት ጠለብ ኣገልግሎት ጥዕና ይማላኣሎም ከምዘሎ
ይገልጹ። እዚ ከምዚ ኢሉ ከሎ ብዛዕባ መደባት ኣገልግሎት ጥዕና ከባቢኦም ብዙሕ ብርሕ ዘይኮነን ቁኑዕ
ዘይኮነ ሓበሬታታት ከምዘሎ ይሕብሩ። ከባቢ 70% ዝኾኑ ብዘይ ጸገም ኣገልግሎት ጥዕና ክረኽቡ ከምዝኻኣሉ
ይገልጹ። መብዛሕቲኦም ስደተኛታት ግን ነዚ ኣገልግሎት ጥዕና ንምርካብ ካብኦም ዝድለ ከማልኡ ዘለዎም
እንታይ ከምዝኾነ ግን ሙሉእ ርድኢት የብሎምን። ገለ ካብዞም ስደተኛታት ኣገልግሎት ጥዕና ንምርካብ
ኢሎም እንተከይዶም እቲ ትካል ጥዕና ብዛዕብኦም ዝሓብዎ ሓበረታታት ንሓለፍቲ ኢሚግሬሽን የአሕሊፎም
ሂቦም ኣብ ሽግር ከውድቑና እዮም ዝብል ፍርሒ ኣለዎም።
5. ፍቓድ መንበሪ ዘይብሎም ስደተኛታት፣ 20% ዝኾኑ መንበሪ ፍቓድ ዘይብሎም ምኳኖም ክገልጹ ኮለዉ፣
7% ዝኾኑ ከኣ መንበሪ ፍቓድ ከምዘለዎም ወይ ዘይብሎምን ክገልጹ ኣይደለዩን። መንበሪ ፍቓድ ዘይብሎም
ስደተኛታት ተቐማጦ ከተማ ሳንፍራንሲስኮ ኣገልግሎት ከተማ ኣብ ምርካብ ተወሳኺ ጸገም ይገጥሞም እዩ።
መንበሪ ፍቓድ ዘይብሎም ስደተኛታት ንመብዛሕቲኦም ኣገልግሎታት ከተማ ብሰንኪ ሰኣን መለለዪ ወረቕትን
ታሴራን፣ ከምኡውን ነዚኦም ከምዚኦም ዝኸውን ድሩት ዝኾነ ምወላን ጸገም ይገጥሞም እዮም። ብተወሳኺ
ከኣ ፍርሒ ኣኽበርቲ ጸጥታ ንብዙሓት ስደተኛታት መዓልታዊ ብድሆ እዩ፣ ብፍላይ ከኣ ሓይሊ ፖሊስ ብዙህ ግዜ
ዝራኣየሉ ከባቢ መንበሪ ላቲኖ ስደተኛታት። እዞም ስደተኛታት እንዳዓበየ ዝኸይድ ዘሎ ምትሕብባር ፖሊስን
ሓለፍት ኢምግሬሽንን ክዕዘቡ ጸኒሖም እዮም።
6. ተሳታፊነት ሲቪክ ማሕበረስባት፣ 60% ዝኾኑ ስደተኛታት ኣብ ሲቪክ ማሕበረሰባት ምስታፍ ኣብ ሂወቶም
ዓቢ ተራ ክህልዎ ይምነዩ። ኣብ ድምጺ ምሃብ ክሳተፉ ይደልዩ፣ ኣብ ኣጋጥሚታት ኮማዊ ትምሕሪ ክሳተፉ
ይደልዩ፣ ኣብ ከተማ ኣብ ዘለዉ መጋብእያታት ክሳተፉ ይምነዩ፣ ኣካል ናይቲ ንኮማቶም ከማሓይሹ ዝኽእሉ
ተበግሶታት ክኾኑ ይደልዩ።
7. ወሃብ ደገፍ፣ ኣገልግሎት ከተማ ናይ ምርካብ ጸገም ስለዘልዎም ወይከኣ ኣብ ወከልቲ ምምሕዳር ከተማ
እምነት ስለትዘይብሎም፣ ስደተኛትት ከተማ ሳንፍራንሲስኮ መሓዝነት ዘተመልኦ ኮማት እዚ ዝሰረቶም ሜላ
ምድግጋፍ ሓድሕድ ኣለዎም። ኮማት ስደተኛታት ሓድሕድ ይደጋገፉ፣ ዘይውግዓዊ መርበብ ምትሕግጋዝን
ምሕዝነትን ብምጥቃም ነቲ ሃጉዋፍ ኣግልግሎት ይመልኡዎ።
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ለበዋታት
1. ንትርጉም ምውህሃድ ስደተኛታት ኪኖ ብፍሕሽው ገጽ ናይ ምቕባልን ሰናይ መልእኽቲን ባህላዊ በዓላትን
ዝኸይድ ንምግባር ዳግመ ግማት ይገበረሉ። ቐረብ ኣዚዮም ኣገደስቲ ዝኾኑ ኣገልግሎታት (መንበሪ ኣባይቲ፣
ስራሕ፣ ከምኡውን ኣገልግሎት ጥዕና)ን ምምሕይያሽ መነባብሮ ኣድለይቲ እዮም።
2. ምስፍሕፋሕ ኮማዊ ትምህርትን ኣገልግሎትን ስደተኛታት፣ ከተማ ሳንፍራንሲስኮ ብሰንኪ ሕጽረት
ሓበሬታን ግጉይ ዝኾነ ሓበሬታን ቐረብ ኣገልግሎት ከተማ ኣይረኽቡን ኣለዉ። ብተወሰኣኪ ከኣ ብዛዕባ
ንስደተኛታት ከርብሑ ተባሂሎም ዝተሓንጸጹ ፖሊሲታትን መደባን እዞም ስደተኛታት ኣፍልጦ የብሎምን።
ቋንቋን ባህልን ኮማት ስደተኛታት ኣፍልጦ ብዘለዎም ኣባላት እዞም ኮማት ኣስተምህሮ ምሃብ ነዚ ዘሎ
ሃጉዋፍ ክመልኦ ይኽእል።
3. ብሉጽ ኣገባብ ኣሰራችሓን መሃዝነት ዝተምልኦ ስልትታት ኣብግብሪ ብምውዓል ስደተኛታት ተጠቀምቲ
ኣገልግሎት ከተማ ከምዝኾኑ ዘረጋግጽ መንገዲ ምድላው። ስደተኛታት ኣገልግሎት ከተማ ክረኽቡ ምእንታን
ክኽእሉ መሻርኽቲ ኣካላት ከተማ ሳንፍራንሲስኮ ብዙሓት ተበግሶታት ክወስዱ ይኽእሉ። ተበግሶ ምስልጣን ሞያ
ንትሑት ሞያ ዘለዎም ስደተኛታት፣ ምስፍሕፋሕ ንደሕንነት ሰራሕታኛታት ዝሕሉ ሕጊ፣ ምእኩል ዝኾነ ናይ
ገዛ ሓበሬታ ምፍጣር ገለ ክግበሩ ካብ ዝኽእሉ ተበግሶታት እዮም። ንጸገማት ቋንቋታት፣ ባህልን፣ ሃጉዋፋት
ትምህርትን ኣብ ግምት ዘእተወ ኣሰራርሓ እቲ ብሉጽ ኣገባብ ኣሰራርሓ እዩ።
4. ምስቲ ተቐባሊ ኣገልግሎት ዝኾና ኮምት ጥሙር ዝምድና ምፍጣር። እዞም ሕጂ ዘለዉ ንኡሳን -ከባቢታት
ሳንፍራሲስኮን ተቐማጦታተንን እጃሞም ከበርክቱ ኣለዎም። ዕውት ምውህሃድ ስደተኛታት ንኣብያተ
ትምህርቲታትና፣ ንቁጠባ እዚ ከባቢን፣ ንዝምድናታት ንኡሳን-ከባቢታት እዚ ከተማን የማሓይሹ እዮም። ኣብ
ሞንጎ ስደተኛታት ኮማትን ተቐበልቲ ኮማትን ብሉጽ ምውስእን ምድልዳል ዝምድናን ምትሕግጋዝን ክህሉ
ብሓለፍቲ ምምሕዳር ከተማ ክድፋኣሉ ዝግባኣ ጉዳይ እዩ።
5. ኮማት እዚ ዝሰረቶም መጽናዕትታት ምድጋፍ። ፕሮጀክት መውህሃድ ስደተኛታት ንተምኩሮ ፈቓድ መንበሪ
ዘይብሎምን ብቑዕ ኣገልግሎት ዘይረኽቡን ስደተኛታትን ዝሰነደ ብዓይነቱ ናይ መጀመርያ ዝኾነ መጽናዕቲ
እዩ። ኮማዊ ሰረት ዘለዎ መስርሕ ስለዝነበረ፣ ኣገልግሎት ንምርካብ ስደተኛታት ዝገጥሞም ጸግምን
ተመኩሮኦምን ነጻ ኮይኖም ንኽገልጹ ኣኽኢልዎም እዩ። እዚ ፕሮጀክት ካልኦት ክምለሱ ዘለዎም ሕቶታት
ብምልዕዓል፣ስደተኛታት ከተማ ሳንፍራንሲስኮ ብኸመይ ከምዝነብሩ ጉቡእ ምክትታል ዘድሊዮም ጉዳያት
ከምዘለዉ ኣበራቢሩ ኣሎ።
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938 Valencia Street | San Francisco, CA 94110 | P: (415) 282.6209 ext.*115 | F: (415) 282.2826
info@sfimmigrantnetwork.org | www.sfimmigrantnetwork.org

