
دانمارک             جلب و جذب جامعهسیاست   



 

 



 دیدگاه سیاست جلب و جذب شهرداری حیورینگ 

شهرداری حیورینگ انتظار دارد 

که گروه های مسول هدف را برای 

تالش های جلب و جذب  شهرداری 

و در ادامه "شهروندان با قومیت  -

مسئولیت مشترک  -های مختلف" 

را برای با هم بودن و یک پارچه 

 بودن ایجاد کنند
 

ر صفحات بعدی می توانید کلیه د

اهداف سیاست های هماهنگی 

شهرداری حیورینگ و تالش هایی 

را که به منظور دستیابی به دیدگاه 

سیاست های جلب و جذب  

 شهرداری کمک می کنند، پیدا کنید.

 

در اخیرشما میتوانید  یک فهرست 

بسیار مفید و الهام بخش را دریافت 

کنید. کاتالوگ یا فهرست دریافت 

شده بخشی ملزم شده ای از 

یکپارچه سازی سیاست جلب و 

جذب  نیست، بلکه می تواند به 

عنوان مفکوره برای کار های 

بیشتر در جهت توسعه یکپارچه 

  سازی استفاده شود.

 -نتظار می رود که همه شهروندان ا

 بدون در نظر گرفتن زمینه های

شهروندان فعال  -قومی و فرهنگی 

و با احترام به ارزش های اساسی 

دموکراتیک که در جامعه دانمارک 

  تطبیق می شود

انتظار می رود همه شهروندان در 

زندگی سیاسی، اقتصادی، کار، 

 اجتماعی و فرهنگی شرکت کنند.

  الش های جلب و جذبت

شهرداری از همه اولتر متمرکز 

شده است به پناهندگان، خانواده های 

پناهنده گان  که مجددا با انها پیوست 

شده اند ، مهاجران و فرزندان شان 

که براساس وضعیت خاص، نیاز به 

کمک به یادگیری برای زندگی 

روزمره دانمارک با آموزش، 

اشتغال، برابری، آزادی بیان و 

 شهروندی دارند.

سیاست جلب و جذب 

شهرداری حیرینگ مبنی بر 

این است که برای تمام 

رداری هشهروندان ش

بهترین شرایط را   رینگوحی

برای همزیستی هماهنگ  

 نماید.
 

بنابراین شورای شهر در شهرداری 

هجوریینگ تمایل به ترویج و 

تقویت درک آگاهی اجتماعی، تحمل 

 و همبستگی دارد.



 جلب و جذب و دستورالعمل جامعه

که شهروندان دارای پیشینه قومی 

مختلف راهنمایی منظم در مورد 

امکان بازگشت داوطلبانه به کشور 

دارند، یعنی اینکه شهروند در مورد 

درخواست خود با حمایت مالی، در 

پیگیری قرارداد جلب و جذب، 

 هدایت می شود.

در یک جامعه موفق  جلب و جذب

 ضرورت به احترام متقابل دارد.

 

شهرداری تالش های کلی را با در  

نظر گرفتن پیشنهادات و فرصت 

های جاری که شهروندان را در 

مسیر زندگی خاص قرار می دهد، 

 انجام می دهد.

 

که این وظیفه جلب وجذب در 

همکاری نزدیک با شهروندان 

بر اساس وضعیت فردی  -مربوطه 

و شرایط محلی که برای کار یکجا 

  شدن مهم است، حل می شود.

جلب و جذب و دستورالعمل 
دستورالعمل هایی کلی جامعه

برای تالش های سیاسی 
 شهرداری

 



 آزادی شهروندان

شهروندان جدید تشویق می شوند تا 

مسئولیت خود را بپذیرند و تالش 

 کنند تا خودشان خودکفا باشند.

 

شهروندان جدید متعلق به شهرداری 

حجورینگ به عنوان یک شهروند 

کامل شهرداری خود را به عنوان 

بخشی به رسمیت شناخته شده و 

 مساوی در جامعه شناسایی کنند.

  

شهروندان جدید با احترام و حوصله 

مندی زیاد یکدیگر را مالقات می 

کنند و انتظار دارند که شهروند 

دیگر خود نیز تحمل و احترام را در 

زمینه های فرهنگی، قومی و 

وابستگی مذهبی با دیگر شهروندان 

 را نیز در نظر گیرند.

 این موارد باید مدنظر گرفته شود.
 

شهروندان جدید درک و پذیرش 

قوانین جامعه دانمارک را و ارزش 

های اساسی دموکراتیک را درک 

 کنند.

شهروندان جدید درمورد وظایف و 

حقوق در جامعه دانمارکی، از جمله 

آزادی بیان، آزادی عقیده و مذهب و 

حقوق سیاسی، و به دست آوردن 

توانایی برای استفاده از این، مطلع 

 می شوند.

انتظار می رود که شهروندان 

با سابقه های مختلف قومی، 

زنان به مثل مردان مسئولیت 

پذیر باشند و در جامعه 

شهرداری هجوریینگ به 

همان اندازه که شهروندان 

دیگر شهرداری هستند، به 

 .جامعه کمک کنند



  پذیرش و محل اقامت 

برای شهروندان تازه وارد معلومات 

کامل و دقیق در تطبیق با زندگی 

جدید خودشان وچطور و در کجا 

تماس بگیرند در صورت نیاز داده 

 میشود.

 

در باره کمک هایی داوطلبانه به 

شهروندان جدید اگاهی کامل داده 

 میشود.

 این موارد باید مد نظر گرفته شود.

شهروندان جدید تا آنجا که ممکن 

است مسکن را در شهرهای با 

امکانات حمل و نقل عمومی و یا 

ترانسپورت ، امکانات خرید، و نیز 

دسترسی به داکتر، خدمات شهری، 

 از جمله مدرسه و غیره، ارائه دهند.

 

پذیرش در شهرداری وضعیت 

خاص شهروندان یا خانواده را نیز 

در نظر می گیرد، به عنوان مثال 

سن و سال، تعداد اعضای خانواده، 

 وضعیت سالمتی، اقتصاد و غیره.

پذیرش و مسکن شهروندان 
سایر اقلیت های قومی طوری 

سازماندهی شده است تا 
شهروندان جدید شهرداری 

خود را خوش آمدید گفته  و 
به زودترین فرصت خود را 
 بخشی از جامعه حساب کنند.



  آموزش و پرورش دانمارکی

داین موارد باید مد نظر گرفته شو  

تمرکز بر کودکان در دوره 

 کودکستان وآموختن زبان دانمارکی.

 

برای  دانش آموزان دو زبانه   

یادگیری زبان دانمارکی به طور 

هدفمند  انجام شود. تمرکز زیاد از 

طرف مکتب در مورد فرصت های 

تحصیالت عالی و در مورد جامعه 

 به طور کلی باید وجود داشته باشد.

 

برای  یآموزش و پرورش دانمارک

بزرگساالن باید حمایت بازار کار را 

داشته باشد  و یا آموزش و پرورش 

به عنوان راهی برای جلب و جذب 

 جامعه و خودکفایی باشد.

برای شهروندان با سابقه های 
مختلف قومی، یادگیری سریع 
و موثر دانمارکی را ارائه می 

دهند تا بتواند آنها در جامعه و 
 زندگی کاری سهم بگیرند.



 خدمات صحی در اجتماع دانمارک

که تمرکز و دقت بر ارتباطات 

فرهنگی با شهروندان در زمینه های 

مختلف قومی در مراقبت از 

 سالمندان وجود دارد.

 این موارد باید مد نظر گرفته شود

 

که در ارتباط با شهروندان جدید، 

ارزیابی می شود که آیا فرد در 

ارتباط با یک مشکل خاص به کمک 

نیاز دارد.   

 

شهروندان جدید به طور مرتب 

اطالعات مربوط به بخش صحی را 

براساس وضعیت و مرحله زندگی 

 فردی ارائه می دهند.

شهروندان جدیدی که دارای 
قومیت های مختلف هستند، 
باید در اسرع وقت دانش و 

آگاهی در مورد خدمات صحی 
در اجتماع دانمارک  بدست 

 آورند.



 این موارد باید مد نظر گرفته شود
 

تمرکز زیاد بر این است که 

شهروندان جدید از طریق اشتغال 

ویا آموزش و پرورش خود کفا 

 باشند.

 

پیدا کردن شغل و یا کار  برای 

شهروندان جدید در شهرداری 

مطابق با تقاضا در بازار کار محلی 

 سازماندهی شده است.

 

برای شهروندان جدید در مورد 

ساختار کسب و کار محلی معلومات 

و برای صنایع با فرصت های 

 شغلی مناسب ارائه می شود.

 

تالش ها برای کار منابع شخصی 

شهروندان را به نمایش می گذارد و 

 آنها را جامه عمل می پوشاند.

 شغل و تحصیالت

شهروندان با سابقه های 
مختلف قومی، زنان مانند 

مردان، باید به عنوان شهروند 
دانمارکی از همان میزان 

وابستگی به بازار کار 
 دسترسی داشته باشند.



 مشارکت در تعطیالت، فرهنگ و زندگی در جامعه

شهرداری همیشه برای ایجاد 

چارچوب خوبی برای جلب و جذب 

با مشارکت در زندگی فرهنگی،  

اوقات فراغت و اجتماعی کار می 

 کند.

 این موارد باید مد نظر گرفته شود

شهروندان جدید درک و پذیرش 

شرایط اجتماعی را که ارزشهای 

جامعه مدرن دموکراتیک را در طول 

دوره جلب و جذب یا انتگرشن  در 

 بر می گیرند، درک می کنند.

 

شهروندان جدید معلومات کامل در 

باره دانستن سنت ها و رسم و رواج 

های  دانمارکی و امکان مشارکت در 

آن را بدست میاورند و همچنان در 

باره زندکی اجتماعی و کار های 

داوطلبانه و کار های اتحادیوی نیز 

 معلومات حاصل میکنند.

این اطالعات با پیش شرط های 

شهروندان فردی مطابقت دارد و به 

گونه ای طراحی شده است که انگیزه 

شهروندان برای کسب اطالعات در 

مورد شرایط اجتماعی دانمارک و 

الهام بخشیدن به مشارکت فعال در 

 جامعه محلی است.

شهروندان جدیدی که دارای 
قومیت های مختلف هستند به 

همان اندازه که دیگر 
شهروندان شهرداری دسترسی 

به اطالعات در مورد جامعه 
دانمارک و فرصت آزادانه در 

زندگی فرهنگی، تفریحی و 
به همان اندازه اجتماعی دارند،

آنها نیز دسترسی دارند در تمام 
 موارد ذکر شده.



 ین موارد باید مد نظر گرفته شود

که در شورا در مواردی که کلیه 

ابعاد سیاست جلب و جذب یا 

انتگریشن شهری را تشکیل می دهند 

 مشوره می شود.

 

نمایندگان کمیته های سیاسی مربوطه 

در شهرداری هجوریینگ ساالنه در 

یک نشست گفت و گو با شورا 

 شرکت می کنند.

 

که شورا نظرات منطقی در مورد 

تالش های یکپارچه سازی عمومی 

در شهرداری و طرح های یکپارچه 

ارائه شده توسط شورای شهر ارائه 

 می دهد.

 

که گزارش ساالنه شورا در جلسه 

شورای شهر مورد بحث قرار می 

 گیرد.

  شورای جلب و جذب شهرداری حیورینگ

شورای شهرداری برای 
ارتقای درک برابری قومی، 

فرهنگی و مذهبی در 
شهرداری هجوریینگ فعالیت 
می کند و در تالش برای جلپ 
و جذب یا انتگرشن  موثر و 

.منسجم است  



 

 



 فهرست کاتالوگ

  موزش دانمارکی

برای آن دسته از مردان و زنان که 

شرایط الزم برای تکمیل آموزش 

دانمارکی ندارند، دوره های 

جایگزین تمرکز بر مهارت های 

 عملی می تواند یک گزینه باشد.

 پذیرش

مدارس، مراکز مراقبت روزانه و  

انجمن ها می توانند از طرح های 

مشاوره ای که در آن داوطلبان 

خانواده های دارای سابقه های 

مختلف قومی را به سنت ها، 

رویدادها و سایر جلسات دانمارکی 

 معرفی می کنند، بهره مند شوند.

در فهرست این کاتالوگ  

بخش حاوی ایده ها و 

پیشنهادات در مورد چگونگی 

کار کمیته های تخصصی 

سیاسی، نهادهای شهری و 

جامعه مدنی برای توسعه 

سیاست های همگانی می 

 باشد.

 

کاتالوگ الهام بخش بخشی از 

یکپارچه سازی سیاست نیست بلکه 

می تواند به عنوان الهام بخش برای 

 کار بیشتر باشد.



 ندگی اجتماعی

آموختن در  مورد دموکراسی حتی  

تاثیر در کار های کوچک به 

عنوان مثال با مشارکت در 

زندگی اجتماعی و کار هیئت 

مدیره، از جمله کار هیئت مدیره 

 مدرسه دارد.

 

یاد گرفتن سیستم درست انتخاباتی  

چگونگی رای دادن و به خاطر  

 چی باید رای داد. 

  

درگیر شدن زنان مجرب و کاردان 

در جامعه از جمله) مادران( 

اجازه داده شود تا موفقیعت مثل 

حلقه های آب خود را بزرگتر 

 بسازد.

 

تمرکز بیشتر بر پیشگیری و 

مبارزه در مقابل کنترول جامعه 

 به طور منفی

خدمات بخش صحی در جامعه 

 دانمارک

شهرداری)کمون( هجورینگ و 

شورای جلب و جذب می توانند 

جلسات اطالعاتی با اطالعات 

مربوط به صحت و سالمت در یک 

زمینه به سیستم  دانمارک سازمان 

 دهند.

ادامه تمرکز به توانایی گروپ 

 مادران 

 

. شهروندان تنها با قومیت های  

مختلف باید تشویق شوند تا به 

 سازمان های داوطلبانه نزدیک شوند

 شغل و تحصیالت

بازار کار دانمارک باید برای زنان 

پناهنده و مهاجر حتی بیشتر قابل 

رویت باشد، زیرا اینها عمدتا دورتر 

 از بازار کار دانمارک هستند.



شورای همبستگی شهرداری 

 )کمون( حیورجینگ

  تعادل بین اهدا کردن و لذت بردن

مربیان اساتید و اشخاص ارتباطی یا 

کانتکت پرسون ها در اتحادیه 

.ها  

 

نیاز به تالش های متمایز بین 

دختران و پسران برای حفظ آنها 

 در انجمن.

تمرکز بیشتر بر ابتکاراتی که بتواند 

فرزندان بیشتری را با وجود 

قومیت مختلف برای شرکت در 

 زندگی اجتماعی وادار سازد.

 ندگی اجتماعی و وقت های فراغت

انجمن ها باید در این کار دعوت 

و فرصتی برای دیدار رو یا  -شوند 

رویی با افراد تازه وارد شده اند 

داشته باشند تا بتوانند چالش ها را 

در جامعه درک کنند؛ زیرا عالقه 

مندان در زندگی اجتماعی فرصتی 

عالی برای کمک به توسعه در 

 منطقه دارند.
 

جلب و جذب یا انتگریشن خوب در 

جامعه نیاز به توسعه و تالش 

دیدگاه جلب و  دارد تا با این

جذب والدین حتی در مورد 

اطالع دهی به والدین معلومات 

در باره اتحادیه ها کلتوری و 

 فرهنگی اطالع داده شود.

 

شبکه های فعال دانمارکی که 

دروازه ها را تک تک میکنند ، 

و دانش آموزان جدید را به 

باشگاه بدمینتون، شنا یا آب 

بازی، رویدادها در موسسات 

مراقبت روزانه، مکتب ها و 

غیره می رسانند خوش امدید 

 میگویند.




