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Câu chuyện của một người 
Kayeys ở Canada
(Trích từ bài giới thiệu trong cuộc Tham Vấn Cộng Đồng ngày 30 tháng 9 năm 2010).

“Thực sự là rất khó để rời đi cùng nhau. Tôi đã rời xa quê hương 
vào Tháng Chín năm 2003 vì chiến tranh, bỏ lại vợ và sáu đứa con 
nhỏ. Tôi thích đến Canada bởi vì tôi nghĩ rằng đó là một quốc gia 
nói tiếng Pháp, như thế tôi và gia đình tôi có thể định cư và hòa nhập 
dễ dàng. Tôi biết rằng Canada là một quốc gia an toàn. Người dân 
rất hào phóng và quan tâm giúp đỡ và tôi biết rằng đất nước này là 
một nơi tốt để nuôi dạy con cái. Nhiều người, nhiều tổ chức và nhà 
thờ đã giúp đỡ tôi. Nhưng bản thân là một kỹ sư được đào tạo ở nước 
ngoài, tôi trở nên nản chí. Cần phải làm 2 công việc, và làm 16 tiếng 
mỗi ngày để nuôi gia đình tôi ở quê nhà. Để khích lệ người nhập cư 
định cư và sinh sống trong cộng đồng, chúng tôi đã được tư vấn về 
cách sẽ giúp chúng tôi tìm được một công việc lâu dài liên quan đến 
những kinh nghiệm của mình. Công việc, các trung tâm cộng đồng, 
trung tâm chào đón, nhà ở với chi phí phải chăng, tất cả đều quan 
trọng cho giai đoạn khởi đầu. Gia đình tôi đã tới Canada vào năm 
ngoái – Ngày 1 tháng 10 năm 2009. Tôi đã nhắc các con rằng không 
có những người Kayeyes khác ở Canada – chúng là những người 
đầu tiên và bởi vì chúng là những người đầu tiên cho nên chúng phải 
nỗ lực hết sức mình và luôn nhớ rằng tại sao chúng lại ở nơi đây.”

Guelph Wellington 
Dự Án Hợp Tác Nhập Cư Địa Phương 
Giai Đoạn 1 – Báo Cáo Cộng Đồng Tháng Hai 2011 

Câu CHuyệN Của CHúNG Tôi
Chiến Lược Định Cư này dành riêng cho những người mới đến và những người nhập cư 
để nói về sự đóng góp của quý vị cho Guelph-Wellington trong quá trình hình thành và 
xây dựng cộng đồng. 



TẦM NHÌN Của CHúNG Tôi
“Chúng ta hình dung ra một cộng đồng chu đáo, công bằng nơi tất cả mọi người 
đều phát triển thịnh vượng.”
Hãy tham gia để biến tầm nhìn thành hiện thực.

•  Có phải quý vị là người mới đến hay là một người nhập cư muốn đóng góp công sức vào 
tầm nhìn này bằng cách chia sẻ những kinh nghiệm, kỹ năng và khát vọng của mình?

•  Có phải quý vị là một doanh nghiệp, một công dân đoàn thể, một nhà kinh doanh muốn 
đảm bảo rằng doanh nghiệp mình liên tục phát triển trong một cộng đồng thịnh vượng?

•  Có phải quý vị là nhà cung cấp dịch vụ muốn đóng góp vào sự thịnh vượng của cộng đồng?
•  Có phải quý vị là một thành viên cộng đồng, có thể là một người lãnh đạo cộng đồng có 

niềm tin xây dựng cộng đồng phát triển vì lợi ích của tất cả mọi người?

Bản báo cáo này chia sẻ và quảng bá Chiến Lượng Định Cư Guelph Wellington và khuyến khích sự quan tâm và tham gia của 
quý vị để đạt được tầm nhìn này. ai cũng có một vai trò trong quá trình xây dựng nên một cộng đồng chu đáo, công bằng và 
thịnh vượng. 

. . .sau đây là cách quý vị có thể tham gia. . .
•  Tiếp tục đưa ra những hiểu biết và phản hồi về những khu vực được xác định ưu tiên trong 

bản báo cáo này – Chiến Dịch là một tài liệu sống và thay đổi không ngừng. 
•  Ký tên vào Bản Tuyên Bố về Ý Định Chiến Lược Nhập Cư Guelph Wellington như là một 

bằng chứng thể hiện sự ủng hộ của quý vị.
•  Cân nhắc dành thời gian và chuyên môn cho Hội Đồng Lãnh Đạo, Nhóm Cung Cấp Dịch 

Vụ Hòa Nhập Kinh Tế và/hoặc Nhóm Cung Cấp Dịch Vụ Hòa Nhập Xã Hội/Dân Sự của 
Dự Án Hợp tác Nhập Cư Địa Phương. 

•  Hãy là người bênh vực, một tiếng nói ủng hộ cho sự cải tiến và thay đổi về những lĩnh vực 
riêng/nghề nghiệp mà quý vị quan tâm. 

•  Tìm hiểu về Liên Minh Hòa Nhập Guelph (Guelph inclusiveness alliance) và những tổ 
chức/hội đoàn khác thúc đẩy sự hòa nhập.

NHÓM LÀM ViệC 
Của CHúNG Tôi
Hội Đồng Hợp Tác
Nhập Cư Địa Phương Guelph Wellington
Tháng 11 năm 2009 - 31 tháng 3 năm 2011

Hàng trước từ trái qua phải Valerie Sauer, Konnie Peet,  
Christopher Love, Roya Rabbani
Hàng sau – Don Drone, Mitra Salarvand; Sheila Nicholas; adwoa 
Badoe, Daniel Moore, Barbara Powell (viên chức) Carol Simpson 
(đồng chủ tịch)  
Không có trong ảnh: Momina Mir, Pat Case, Nicole Mailloux và 
ann Pappert (viên chức/đồng chủ tịch)
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TiẾN TRÌNH Của CHúNG Tôi
Phát triển Chiến Lược Định Cư Guelph Wellington
Kiến tạo một “cộng đồng chu đáo, công bằng” đã dẫn hướng công việc của Hội Đồng Hợp Tác Nhập Cư Địa Phương Guelph 
Wellington (GW-LiP) và có gần 400 người đã đóng góp cho quá trình lập kế hoạch xây dựng cộng đồng này. Nền tảng cho sự 
phát triển Chiến Lược Định Cư là việc nhận thức được tầm quan trọng của dân nhập cư nhằm đảm bảo sự thịnh vượng không 
ngừng của cộng đồng và để ứng phó với thực tế lực lượng lao động đang ngày càng già đi. “Một trong những dấu ấn của một 
xã hội văn minh là khả năng hiểu biết và chăm sóc lẫn nhau.”1 Điều này đã dẫn hướng những thảo luận phát triển chiến lược 
của chúng ta. “Chu đáo” và “công bằng” được nhận thức trong tầm nhìn GW-LiP và được nhấn mạnh bởi nhu cầu hiểu biết về 
những trải nghiệm của người mới đến. Thành phố Guelph với tư cách là điểm triệu tập dự án của GW-LiP nhận thức được vai 
trò quan trọng rằng Bộ Công Dân và Nhập Cư Canada đã đạt được thành tựu về cộng đồng dựa trên và điều phối những phương 
pháp tiếp cận tới sự hòa nhập về kinh tế và xã hội của người mới đến. 

Thành Phần Dự Án Nhập Cư Địa Phương Guelph Wellington
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Giai Đoạn Thực Hiện
Tháng 4 năm 2011 - Tháng 

3 năm 2013

Giai Đoạn Quá Độ
Tháng 1 - Tháng 3 năm 

2011

Phát Triển Chiến Lược
Tháng 4 - Tháng 12 năm 

2010

Nghiên cứu
Tháng 1 - Tháng 3 

năm 2010

Tầm Nhìn
Tháng 12 năm 

2009
"Chúng ta hình 

dung ra một cộng 
đồng chu đáo, 

công bằng nơi tất 
cả mọi người đều 

phát triển thịnh 
vượng"

1: Kế Hoạch 4.0 Huy động để duy trì nền Văn Minh, Lester Brown, Viện Chính Sách Trái Đất 2009
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Mô Tả Thành Phần Dự 
Án Nhập Cư Địa Phương 
Guelph Wellington
Thành Phần Nghiên Cứu
(Tháng 1 - Tháng 3 năm 2010) 

• Một cuộc duyệt xét tài liệu nhấn mạnh những thực tiễn 
tốt nhất trong việc giữ chân và hòa nhập người nhập cư tới 
những trung tâm thành thị nhỏ và các cộng đồng địa phương. 

• Một cuộc rà soát môi trường bao gồm: số liệu nhân khẩu học 
hội, danh sách các dịch vụ, các nhóm trọng tâm và những cuộc 
phỏng vấn quan trọng để xác định ra các nguồn hỗ trợ, khả 
năng và cơ hội hiện có trong quá trình phát triển chiến lược.
 
• Các cuộc đối thoại cộng đồng do các nhà ủng hộ văn hóa 
sắc tộc thực hiện bằng ngôn ngữ của họ với 190 người tham 
gia chủ yếu là người mới đến/người nhập cư. 

Thành Phần Phát Triển Chiến Lược
(Tháng 4 - Tháng 12 năm 2010)

• Gần 400 cá nhân đã tham gia vào các cuộc gặp gỡ riêng, 
hai cuộc đối thoại cộng đồng để khám phá sự hòa nhập xã 
hội và kinh tế, và bốn cuộc tham vấn cộng đồng công khai 
được tổ chức khắp Quận Guelph Wellington.

• Trang mạng Hợp Tác Nhập Cư Địa Phương Guelph 
Wellington http://guelphwellingtonlip.ca đã được xây dựng. 

Hội Đồng Hợp Tác Nhập Cư Địa Phương đã thảo luận và 
xây dựng một chiến lược dựa vào những kết quả có được 
từ các thành phần nghiên cứu và phản hồi từ tất cả các cuộc 
tham vấn cộng đồng. 

Thành Phần Chuyển Tiếp
(Tháng 1 - Tháng 3 năm 2011) 

• Thiết lập cơ cấu quản lý chính thức cho Giai Đoạn Thực Hiện.

• Tiếp tục quảng bá và tiếp thị Chiến Lược Định Cư, gồm cả 
việc tổ chức một Diễn Đàn Cộng Đồng (Community Forum).

• Giới thiệu Tuyên Bố Ý Định Chiến Lược Định Cư Guelph 
Wellington. 

Thành Phần Thực Hiện
(Tháng Tư năm 2011-Tháng Ba năm 2013)

• Thực hiện Chiến Lược Định Cư do Hội Đồng Lãnh Đạo 
Hợp Tác Nhập Cư Địa Phương Guelph Wellington (Guelph 
Wellington Local immigration Partnership Leadership 
Council), Nhóm Cung Cấp Dịch Vụ Hòa Nhập Kinh Tế 
(Economic inclusion Delivery Group) và Nhóm Cung Cấp 
Dịch Vụ Hòa Nhập Xã Hội/Dân Sự (Social/Civic inclusion 
Delivery Group) chỉ đạo. Vai trò của Hội Đồng Lãnh Đạo và 
các Nhóm Cung Cấp là củng cố năng lực của cộng đồng để 
hỗ trợ và cải thiện các kết quả định cư cho người mới đến/
người nhập cư Guelph Wellington. 

• Phương pháp tiếp cận hợp tác tới quá trình hòa nhập về 
kinh tế, xã hội/dân sự cửa người mới đến/người nhập cư là 
kết quả lâu dài của Chiến Lược Định Cư.



Chiến Lược Định Cư Guelph Wellington 
Chương Trình Hành Động

TUYỂN DỤNG

Tình trạng/nhu cầu: A. Cơ hội giáo dục/đào tạo xây dựng trên những kỹ năng/kinh nghiệm về giáo dục/đào 
tạo của người nhập cư

ĐỊNH HƯỚNG CHIẾN LƯỢC: A 1. Các Tổ Chức Doanh Nghiệp/Chính Phủ/Giáo Dục nhận thức được giá trị 
của những kỹ năng và kinh nghiệm và người nhập cư mang tới cho Guelph-Wellington với tư cách là những 
nhân viên tiềm năng.

Những Chiến Lược Hành Động

1.1 Tiếp thị những lợi ích cốt yếu cho các hãng sở và cộng đồng khi các lĩnh vực phối hợp làm việc cùng 
nhau để xây dựng nên những kỹ năng/khả năng/kinh nghiệm/học vấn mà những người nhập cư mang tới 
cho Quận Guelph và Wellington.

ĐỊNH HƯỚNG CHIẾN LƯỢC: A 2. Kỳ vọng của những người nhập cư và hãng sở về những triển vọng việc 
làm của người nhập cư là thực tế và các hãng sở tham gia vào quá trình hỗ trợ người nhập cư xây dựng nên 
những kỹ năng/học vấn/kinh nghiệm trong vai trò là một người dân Canada.

Những Chiến Lược Hành Động

2.1 Phát triển những chương trình cố vấn, cầu nối, bảo vệ việc làm, “công ty thực tập” dành cho những 
người nhập cư chưa có việc làm hoặc thiếu công ăn việc làm, với nguồn hỗ trợ từ chính phủ hoặc các nguồn 
hỗ trợ khác cho những doanh nghiệp và ngành nghề hỗ trợ cho các chương trình này, đặc biệt là những 
doanh nghiệp nhỏ.

2.2 Cung cấp thông tin cho người nhập cư và những người nhập cư tiềm năng về các cơ hội việc làm ở 
Guelph-Wellington, cả trước và sau khi đến, đó là những thông tin mới và thực tế và gồm cả những thông tin 
liên quan đến các hiệp hội và hội đoàn nghề nghiệp.

Tình trạng/nhu cầu: B. Các dịch vụ việc làm đáp ứng nhu cầu của cả hãng sở và người nhập cư

ĐỊNH HƯỚNG CHIẾN LƯỢC: B 1. Những nhà cung cấp dịch vụ việc làm được thông báo đầy đủ và kịp thời, 
và được tài trợ để thích nghi những kỹ năng/học vấn/kinh nghiệm của người nhập cư/người mới đến với 
những thực tế của việc làm

Những Chiến Lược Hành Động

1.1 Tập hợp các hãng sở thuộc nhiều lĩnh vực khác nhau, các nhà cung cấp dịch vụ việc làm và những người 
nhập cư để tất cả mọi người đều được cập nhật thông tin đầy đủ về những yêu cầu ngôn ngữ khác nhau, 
những văn hóa ở nơi làm việc khác nhau, những cơ hội kết nối việc làm và về những kỹ năng, học vấn, đào 
tạo và trải nghiệm khác nhau mà người nhập cư mang đến cho Guelph-Wellington.
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ĐÀO TẠO ANH NGỮ
Tình trạng/nhu cầu: A. Các chương trình đào tạo Anh ngữ liên quan đến việc làm

ĐỊNH HƯỚNG CHIẾN LƯỢC: A 1. Một chương trình đào tạo Anh ngữ liên quan đến việc làm chung dựa vào 
những nhu cầu/tình trạng được xác định (ví dụ như kỹ năng giao tiếp không chỉ dừng lại ở đọc & viết) được 
cung cấp ở Guelph-Wellington

Những Chiến Lược Hành Động

1.1 Thực hiện một cuộc rà soát môi trường về tất cả các chương trình đào tạo Anh ngữ ở Guelph-Wellington.

1.2 Tổ chức một lực lượng đặc trách có trách nhiệm điều phối tất cả các chương trình đào tạo Anh ngữ

1.3 Phát triển các thành phần của chương trình đào tạo Anh ngữ liên quan đến việc làm chung và bắt đầu 
tìm cách cung cấp chương trình một cách tốt nhất và cung cấp cho ai ở cả cộng đồng thành thị và nông thôn.

ĐỊNH HƯỚNG CHIẾN LƯỢC: A 2. Điều phối một chiến lược tiếp thị cho các chương trình Anh ngữ liên 
quan đến việc làm

Những Chiến Lược Hành Động

2.1 Tổ chức một lực lượng đặc trách có trách nhiệm điều phối tất cả các chương trình đào tạo Anh ngữ

2.2 Xác định chiến lược tiếp thị nào phù hợp nhất để truyền bá thông tin về các chương trình Anh ngữ hiện 
có (kết nối người dùng với nhà cung cấp) ở Quận Guelph và Wellington và phát triển một kế hoạch sử dụng 
những chiến lược thích hợp.

Tình trạng/nhu cầu: B. Dịch vụ chuyên chở dành cho mọi người nhập cư cần các dịch vụ đào tạo Anh ngữ

ĐỊNH HƯỚNG CHIẾN LƯỢC: B 1. Phát triển các mô hình cung cấp chương trình đào tạo Anh ngữ thay thế 
để giảm bớt nhu cầu chuyên chở

Những Chiến Lược Hành Động

1.1 Ngay khi kiểm kê xong tất cả các chương trình và dịch vụ đào tạo Anh ngữ hiện có, cả ở thành thị và 
nông thôn, thuộc Quận Guelph-Wellington, tìm hiểu những mô hình đào tạo thay thế thành công ở những 
cộng đồng khác

1.2 Hợp các với các ủy ban trường học địa phương, các hiệp hội lân cận và những tổ chức cộng đồng khác 
để phát triển những dịch vụ đào tạo Anh ngữ thay thế gần với nơi người nhập cư sinh sống và làm việc hơn.
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CÁC CHƯƠNG TRÌNH/DỊCH VỤ CỘNG ĐỒNG
Tình trạng/nhu cầu: A. Tiếp cận tới/hiểu rõ các hệ thống y tế và giáo dục

ĐỊNH HƯỚNG CHIẾN LƯỢC: A 1. Tất cả những người nhập cư nhận thông tin kịp thời, cần thiết để thông 
báo cho họ về những hệ thống y tế & giáo dục địa phương và cách sử dụng những hệ thống đó – cả ở khu 
vực thành thị và nông thôn.

Những Chiến Lược Hành Động

1.1 Trung Tâm Chào Đón (Welcome Centres) và/hoặc Trung Tâm Dịch Vụ Nhập Cư (Immigrant Service 
Centres) xây dựng các kênh thông tin chuẩn mực để chia sẻ với những người nhập cư, nếu có thể bằng 
chính ngôn ngữ của họ, để thông tin về những hệ thống y tế và giáo dục của địa phương.

1.2 Những nhà cung cấp dịch vụ định cư hiện có hợp tác với các Ủy Ban Y Tế và Trường Học (Public Health 
and School Board) để tổ chức các cuộc hội thảo dành cho người nhập cư ở các cơ sở cộng đồng địa phương 
để nói về các hệ thống y tế và giáo dục.

ĐỊNH HƯỚNG CHIẾN LƯỢC: A 2. Nhân sự Y Tế và Giáo Dục hiểu biết về những kinh nghiệm đa dạng của 
người nhập cư và có khả năng/nguồn hỗ trợ để lắng nghe và thấu hiểu những vấn đề thực tế của những 
người nhập cư riêng lẻ.

Những Chiến Lược Hành Động

2.1 Phát triển một chương trình thông dịch viên văn hóa có chứng nhận được tài trợ hoàn toàn dành cho 
vùng Guelph-Wellington, chú trọng về các hệ thống y tế và giáo dục và tính sẵn có của các hệ thống đó trên 
toàn Quận.

Tình trạng/nhu cầu: B. Gia tăng sự hợp tác và phối hợp ở tất cả các lĩnh vực phục vụ, tập trung vào việc định 
cư cho người nhập cư

ĐỊNH HƯỚNG CHIẾN LƯỢC: B 1. Điều phối các dịch vụ định cư dành cho người nhập cư để cung cấp liên tục

Những Chiến Lược Hành Động

1.1 Xác định ra cơ quan chính sẽ tạo điều kiện cho những nỗ lực ở khu vực thành thị và nông thôn nhằm 
điều phối mọi dịch vụ định cư dành cho người nhập cư.

1.2 Phát triển một “Trung Tâm Chào Đón” cho Guelph-Wellington với mục đích phục vụ cả cộng đồng dân 
cư Guelph và cộng đồng dân cư nông thôn (có thể thay thế bằng mô hình cung cấp vệ tinh Wellington ISAP).
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HÒA NHẬP/HÒA ĐỒNG VÀO CỘNG ĐỒNG
Tình trạng/nhu cầu: A. Thành phố Guelph, Quận Wellington và các cơ quan cộng đồng cần phải đa dạng hóa 
nguồn nhân lực và nơi làm việc để phản ánh tính đa dạng của cộng đồng

ĐỊNH HƯỚNG CHIẾN LƯỢC: A 1. Thành phố Guelph, Quận Wellington và các cơ quan cộng đồng được 
khích lệ và hỗ trợ đa dạng hóa nguồn nhân lực và nơi làm việc của họ.

Những Chiến Lược Hành Động

1.1 Giáo dục các tổ chức và cơ quan Guelph-Wellington về giá trị và lợi ích của sự đa dạng trong nơi làm việc 
và về nhu cầu phải đa dạng sự hòa nhập cộng đồng.

1.2 Chia sẻ mô hình điển hình ở địa phương và trong những cộng đồng khác (mọi lĩnh vực) về những 
nguyên tắc triển vọng liên quan đến sự đa dạng trong các tổ chức và cơ quan và trong các cuộc giao tiếp của 
họ với công chúng.

1.3 Đón nhận cam kết từ các tổ chức và cơ quan nhằm phản ánh sự đa dạng và giải quyết vấn đề phân biệt 
chủng tộc/phân biệt đối xử trong tất cả các chính sách và nguyên tắc liên quan đến tuyển dụng, huấn luyện, 
tài liệu phục vụ công chúng, sử dụng người tình nguyện, v.v...

Tình trạng/nhu cầu: B. Các đoàn thể xã hội, văn hóa, giải trí và những tổ chức lân cận tiếp cận tới những 
người nhập cư

ĐỊNH HƯỚNG CHIẾN LƯỢC: B 1. . Các đoàn thể xã hội, văn hóa, giải trí, những tổ chức lân cận và các nhóm 
tín ngưỡng tiếp nhận hỗ trợ để tạo nên môi trường và không gian tương hỗ gia tăng sự tương tác/chia sẻ 
giữa các nhóm sắc dân đa dạng và giữa những người nhập cư và những cư dân Canada đã ổn định cuộc 
sống.

Những Chiến Lược Hành Động

1.1 Tạo dựng (các) chương trình tiếp đãi/hữu nghị để ghép cặp những cư dân/gia đình đã ổn định cuộc 
sống với những người nhập cư ở cả khu vực thành thị và nông thôn.

1.2 Gia tăng tính sẵn có, và khuyến khích việc sử dụng những không gian công cộng hợp lý đáp ứng những 
nhu cầu cụ thể của những nhóm người nhập cư/người mới đến và để tổ chức các hoạt động giao lưu văn 
hóa, bao gồm những hoạt động nghệ thuật, xã hội, giải trí và thể thao.



10

BƯỚC TiẾP THEO Của CHúNG Tôi
Chiến Lược Định Cư Guelph Wellington (Guelph Wellington Settlement Strategy) là một nền tảng được xây dựng  
vì cộng đồng theo đó chúng ta phải tiếp tục xây dựng cùng nhau. Hãy tham gia cùng chúng tôi qua trang mạng  
http://guelphwellingtonlip.ca nếu quý vị quan tâm tìm hiểu thêm về công việc của cơ quan Hợp Tác Nhập Cư Địa  
Phương (Local immigration Partnership) và Chiến Lược Định Cư Guelph Wellington gồm có:

• Chương Trình Hành Động Chiến Lược Định Cư Guelph Wellington;

• Tuyên Bố Ý Định Chiến Lược Định Cư Guelph Wellington; 

• Đề Cương Hợp Tác Nhập Cư Địa Phương Guelph Wellington (Guelph Wellington Local 
immigration Partnership Terms of Reference) (Giai Đoạn Thực Hiện) bao gồm trách nhiệm 
của Hội Đồng Lãnh Đạo (Leadership Council) và các Nhóm Cung Cấp (Delivery Groups). 

Những nhận xét, thắc mắc và phản hồi có thể gửi trực tiếp tới Barbara Powell, Tổng Giám Đốc phụ trách Hòa Nhập  
Cộng Đồng – Hiệp Hội Dịch Vụ Xã Hội và Hòa Nhập Cộng Đồng (Community Engagement and Social Services Liaison), 
barbara.powell@guelph.ca.

“Chúng ta hình dung ra một cộng đồng chu đáo, công bằng nơi tất cả mọi 
người đều phát đạt.” Hãy tham gia để biến tầm nhìn thành hiện thực.


