
kinh nghiệm và kiến thức của họ - chẳng hạn như An toàn, Hòa 
nhập Cộng đồng, Tiếp cận Ngôn ngữ, Giáo dục và Sức khỏe.

Các nhóm công tác này được triệu tập hàng tháng trong suốt 
chín tháng để thảo luận về các chủ đề, chiến lược và khuyến 
nghị chính sách tương ứng mà Thành phố Gainesville và Hạt 
Alachua có thể áp dụng để hòa nhập hơn với người nhập cư và 
người tị nạn. Toàn Ban chỉ đạo cũng họp hàng tháng trong thời 
gian 16 tháng để thảo luận về các ý kiến khác nhau đạt được 
từ mỗi nhóm công tác và thảo luận về cách tiếp tục với một 
chương trình nghị sự đồng thuận về các chiến lược và khuyến 
nghị chính sách được đề xuất hiệu quả nhất. Trên thực tế, trong 
quá trình cùng công tác với nhau của Ủy ban chỉ đạo kể từ mùa 
thu năm 2021, Sáng kiến GINI đã đạt được những bước tiến 
lớn trong việc biến Gainesville/Hạt Alachua trở thành một cộng 
đồng thân thiện hơn, an toàn hơn và hòa nhập hơn cho tất cả 
mọi người.

Các vấn đề được giải quyết dưới đây chưa bao giờ cấp bách 
hơn vì đại dịch COVID-19 nổi trội và để lộ ra những bất bình 
đẳng mang tính hệ thống đã ngăn cản nhiều người nhập cư ở 
vùng lân cận hòa nhập hoặc tiếp cận các nguồn lực hiện có 
như nhau cho tất cả những ai xem cộng đồng của chúng tôi là 
nhà mình.

Kế hoạch chi tiết GINI 2022 sau đây được xây dựng, với sự 
hướng dẫn từ các đối tác Gateways for Growth của chúng tôi, 
sau chín tháng lắng nghe các nhóm công tác của chúng tôi, 
các buổi thảo luận với Ban chỉ đạo và hơn 180 câu trả lời khảo 
sát đại diện cho cư dân từ 35 quốc gia và 8 khu vực. Kế hoạch 
Chi tiết GINI đưa ra cái nhìn tổng thể về kế hoạch hành động 
chiến lược với các mục tiêu và đề xuất hướng đến cộng đồng 
hòa nhập và an toàn cho người nhập cư. Các số liệu cụ thể về 
các đề xuất, cũng như phương pháp thực hành tốt nhất và lưu 
đồ có sẵn trên Hộp Công cụ Kế hoạch Chi tiết GINI trực tuyến: 
Chúng tôi tin rằng kế hoạch này sẽ đóng vai trò là nền tảng cho 
các chính sách trong tương lai của Thành phố và Hạt nhằm hỗ 
trợ người nhập cư.

Gainesville Immigrant Neighbor Inclusion Initiative
Tóm tắt Chung 

Kế hoạch chi tiết về việc hòa nhập của người nhập cư cho năm 2022

trong tổng số tăng 
trưởng dân số trong hạt 
là do người nhập cư.*

Vào năm 2016, Ủy ban Thành phố Gainesville đã thông 
qua nghị quyết tham gia tổ chức Welcoming America. 
Trong cùng năm, Hội đồng Ủy viên Hạt Alachua đã đi 

cùng đối sách trên. Năm 2017, Welcoming America là tổ chức 
cấp quốc gia cung cấp hướng dẫn và nguồn lực cho các cộng 
đồng quan tâm đến việc xây dựng chính sách hòa nhập liên 
quan đến người nhập cư và người tị nạn trên khắp Hoa Kỳ, 
đã thiết lập Tiêu chuẩn Chào đón. Lộ trình toàn diện này bao 
gồm khung khổ chứa bảy (7) hạng mục để xác định nơi thực 
sự chào đón những người nhập cư ở vùng lân cận. Trong cộng 
đồng Gainesville/Alachua của chúng tôi, người nhập cư chiếm 
gần 11% (28.900) dân số tại đây. Trên thực tế, từ năm 2015-
2019 số người nhập cư đã chiếm gần một phần tư tổng dân số 
gia tăng trong thành phố và hạt.

Thành phố Gainesville và Hạt Alachua thừa nhận rằng họ 
chưa đáp ứng các điều kiện tiên quyết cần thiết để đạt được 
“Tiêu chuẩn Chào đón”. Dự định của Ban chỉ đạo Sáng kiến về 
Người nhập cư ở vùng lân cận Gainesville (GINI) là Kế hoạch 
chi tiết này đưa ra hướng dẫn và chiến lược rõ ràng vồ các 
chính sách đạt được chứng nhận và là mô hình bền vững về 
hòa nhập và an toàn ở Gainesville và Hạt Alachua trong nhiều 
năm tới.

Chính vì thừa nhận những bất bình đẳng trong lịch sử và những 
cơ hội quan trọng mà dự án Hòa nhập Người nhập cư ở Vùng 
lân cận Gainesville (GINI) đã được khởi động vào năm 2021. 
Một trong những cơ hội này đã dẫn đến khoản tài trợ mà Thành 
phố Gainesville đã nhận được từ Thách thức của Gateways for 
Growth, một cơ hội cạnh tranh được tạo ra bởi New American 
Economy và Welcoming America dành cho các cộng đồng địa 
phương trên khắp đất nước nhằm tăng cường sự hòa nhập của 
những người nhập cư và tị nạn. Gainesville là một trong 19 
người nhận giải thưởng. Cùng với đó, sáng kiến GINI đã được 
hỗ trợ kỹ thuật và nghiên cứu để giúp chúng tôi hướng tới trở 
thành một cộng đồng hòa nhập hơn. Là một phần của khoản tài 
trợ này, cộng đồng của chúng tôi được giao nhiệm vụ lập ra Kế 
hoạch Chào đón; hướng dẫn thúc đẩy việc hòa nhập và an toàn 
của những người nhập cư ở vùng lân cận của chúng tôi. Điều 
này đã đạt đến đỉnh điểm trong Kế hoạch chi tiết năm 2022.

Để đảm bảo đầu vào rộng rãi và quy trình tập trung vào cộng 
đồng, một liên minh đa dạng gồm 60 thành viên cộng đồng từ 
các nguồn gốc và lĩnh vực chuyên môn khác nhau, cũng như 
các cư dân nhập cư, đã được tuyển dụng để tham gia vào Ban 
chỉ đạo của GINI. Các thành viên của ủy ban sau đó được chia 
thành năm Nhóm Công tác GINI khác nhau, mỗi nhóm tập 
trung vào một kết quả chiến lược phù hợp nhất với sở thích, 

24.4%



Cộng đồng an toàn

Các cộng đồng có liên kết

Khả năng tiếp cận bình đẳng

Kết quả I: Nâng cao kiến thức của người nhập cư về các 
quyền và trách nhiệm pháp lý của họ, cải thiện năng lực của 
họ để ứng phó hiệu quả với các mối đe dọa đến sự an toàn 
của họ

Kết quả II: Cải thiện mối quan hệ giữa cơ quan thực thi pháp 
luật địa phương và cộng đồng nhập cư trên toàn Thành phố 
Gainesville và Hạt Alachua

Kết quả III: Cải thiện khả năng tiếp cận các nguồn lực cho 
những người nhập cư sống sót sau tội phạm.

Kết quả IV: Đảm bảo sự an toàn cho các cư dân Không 
Thông thạo Tiếng Anh

Kết quả I: Tạo (các) vị trí trong Thành phố và Hạt có nhiệm 
vụ tăng cường sự tham gia của cộng đồng nhập cư và hòa nhập 
công dân.

Kết quả II: Tạo phần Hòa nhập Người nhập cư hiển thị trên 
trang web của Thành phố và Hạt 

Kết quả III: Đảm bảo việc hội nhập của những người Không 
Thông thạo tiếng Anh và tương tác của họ với các sự kiện và dịch 
vụ cộng đồng.

Kết quả I: Tuân thủ Tiêu đề VI của Đạo luật về Quyền Công 
dân. Các chương trình nhận quỹ liên bang, bao gồm các 
trường công lập, được yêu cầu cung cấp khả năng tiếp cận có 
ý nghĩa với các dịch vụ, lợi ích và chương trình thiết yếu cho 
những người không thông thạo tiếng Anh.

Kết quả II: Thiết lập các giao thức tiếp cận ngôn ngữ trên 
tất cả các dịch vụ trong Thành phố và Hạt có sự trợ giúp của 
các tổ chức cộng đồng.

Cộng đồng có thể cải thiện việc hội nhập của người nhập cư và tị nạn bằng cách nào?

Cung cấp thông tin bằng đa ngôn ngữ

Sự kiện đa văn hóa

Giải quyết nạn phân biệt chủng tộc, bài ngoại và quan tâm an toàn 

Cung cấp dịch vụ xã hội và pháp lý

Lắng nghe và tiếp thêm sức mạnh cho người nhập cư

Mở rộng khả năng tiếp cận lớp ESOL và cơ hội đào tạo việc làm

26.23%

26.23%

15.57%

22.95%

23.77%

36.07%
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Kết quả IV: Nâng cao kiến thức công dân địa phương và quốc 
gia, trách nhiệm cộng đồng của người nhập cư, và mở cuộc hội 
thoại có các điều lệ của Thành phố và Hạt.

Kết quả V: Tăng cường sự tham gia của người nhập cư vào các 
sự kiện cộng đồng và thúc đẩy một môi trường hòa nhập tại Thành 
phố, Hạt cũng như các sự kiện do hệ thống trường học tài trợ.

Năm 2019, hộ gia đình nhập cư ở hạt Alachua kiếm được 

940 triệu USD*

186.8 triệu USD nộp thuế liên bang
57.1 triệu USD nộp thuế bang và địa phương
696.1 triệu USD giữ lại để chi tiêu



Cộng đồng sức khỏe

Giáo Dục Bình Đẳng

Các bước tiếp theo

Kết quả I: Đảm bảo khả năng tiếp cận nguồn lực liên quan 
đến chăm sóc sức khỏe cho những người không thông thạo 
tiếng Anh và những người nhập cư ở vùng lân cận. 

Kết quả II: Tăng khả năng tiếp cận dịch vụ chăm sóc sức 
khỏe cho những người nhập cư ở vùng lân cận có hạn chế về 
điều kiện kinh tế và/hoặc không có bảo hiểm y tế.

Kết quả III: Giảm các rào cản về ngôn ngữ, phương tiện đi 
lại và nhận dạng ngăn cản những người nhập cư ở vùng lân 
cận tiếp cận dịch vụ chăm sóc sức khỏe.

Kết quả I: Đảm bảo khả năng tiếp cận bình đẳng với các 
nguồn lực giáo dục và trường học cho các học sinh nhập cư 
không thông thạo tiếng Anh và gia đình của họ.

75% người trả lời Khảo 
sát muốn có thêm cơ 

hội để tiếp cận dịch vụ 
chăm sóc sức khỏe 

bằng ngôn ngữ của họ
75%

Kết quả II: Tăng nhân viên ESOL (liên lạc viên, trợ giúp phụ 
tá chuyên gia, cố vấn, giáo viên) để hỗ trợ các nhu cầu đa 
dạng của cộng đồng sinh viên nhập cư ngày càng tăng.

Kết quả III: Đơn giản hóa quy trình đăng ký cho phụ huynh 
và trẻ em nhập cư nhập học và các chương trình như hoạt 
động hè, câu lạc bộ, v.v.

Kết quả IV: Thúc đẩy môi trường thừa nhận và giải quyết 
các rào cản mà các gia đình nhập cư phải trải qua và đào tạo 
những người tham gia vào hệ thống giáo dục về cách tốt nhất 
để hỗ trợ các thành viên cộng đồng này.

Kết quả V: Yêu cầu trung tâm vận chuyển đáp ứng các yêu 
cầu tương tự về khả năng tiếp cận ngôn ngữ và giao tiếp trôi 
chảy với các gia đình LEP.

Kết quả VI: Hỗ trợ Lập trình tiếng Anh cho Người lớn.

Kế hoạch chi tiết GINI là một tài liệu sống động. Ban chỉ đạo đã 
nhận thấy ảnh hưởng của nhóm đối với nỗ lực cải thiện an toàn và 
hòa nhập của người nhập cư ở vùng lân cận đang bắt rễ trong cộng 
đồng. Do đó, Ban chỉ đạo nhận thấy rằng, mặc dù chúng tôi mong 
đợi một số đề xuất được nêu trong Kế hoạch chi tiết GINI sẽ mất thời 
gian để thực hiện, nhưng nhiều chiến lược có thể hành động được 
Thành phố Gainesville, Hạt Alachua và hội đồng trường của chúng 
tôi có thể thực hiện kịp thời. Những bước này sẽ giúp củng cố cam 
kết của họ đối với việc hội nhập của cư dân nhập cư và thúc đẩy các 
nỗ lực của cộng đồng nhằm trở thành một Thành phố được chào đón 
hơn. Đối với ba cơ quan chính phủ là trung tâm của Kế hoạch chi 
tiết, thành phố, hạt và hội đồng trường, chúng tôi kêu gọi hành động 
nhanh chóng đối với hai đề xuất chính:

1. K1. Lập hợp đồng, đào tạo và sử dụng toàn diện các dịch vụ 
ngôn ngữ dựa trên điện thoại  

2. Thuê mướn các Liên lạc viên Nhập cư, những người sẽ làm việc 
để kiểm soát khả năng tiếp cận ngôn ngữ, thể chế hóa các hoạt 
động và tăng cường sự an toàn cho người nhập cư và các cơ hội 
gắn kết công dân giữa các tổ chức của họ và cộng đồng.   

Kết quả IV: Tăng số lượng các sự kiện liên quan đến sức khỏe cho những người nhập cư ở vùng lân cận và LEP ồng 
thời cải thiện sự tham gia của họ vào các sự kiện này.



Cho đến nay, các nhân viên và ban lãnh đạo tại thành phố và 
hạt là công cụ hỗ trợ cho công tác của GINI. Ủy ban chỉ đạo 
GINI hy vọng rằng những người đóng vai trò quan trọng này sẽ 
tiếp tục làm việc với những người nhập cư, các đồng minh của 
họ và các tổ chức cộng đồng khi chúng tôi tiến tới việc thực hiện 
các đề xuất của Kế hoạch chi tiết. Để đạt được mục tiêu này, 
chúng tôi đã tạo Hộp công cụ GINI. Nguồn lực này chứa các 
hướng dẫn triển khai từng bước cho các Bước Hành động, các 
số liệu để đi đến thành công, nguồn lực thiết yếu và các ví dụ về 
các phương pháp thực hành tốt nhất trên toàn quốc. Thành phố 
và Ban chỉ đạo GINI sẽ tiếp tục cùng làm việc với nhau để thông 
báo cho cộng đồng về tiến độ của chúng tôi qua trang web GINI 
(do Thành phố Gainesville chủ trì), phương tiện truyền thông xã 
hội, cũng như qua các tổ chức đối tác của GINI đang cùng làm 
việc với nhau trong dự án có tác động mạnh mẽ này.

Có những yếu tố then chốt nào để tạo ra cảm giác thân thuộc 
cho người nhập cư còn bị thiếu hay không? Tất nhiên. Khi Ban 
chỉ đạo tiếp tục và phát triển, chúng tôi dự kiến có buổi thảo 
luận chuyên sâu về khởi nghiệp và đào tạo việc làm, khả năng 
tiếp cận nhà ở với giá cả phải chăng và trung tâm chào đón, chỉ 
để nêu tên một số. Ban Chỉ đạo GINI sẽ đóng vai trò là nguồn 
hướng dẫn vô giá và bền vững cho thành phố, hạt, hội đồng 
trường và các cơ quan cộng đồng cam kết áp dụng các phương 
pháp thực hành mới nhằm mục đích hòa nhập. Ủy ban sẽ tiếp 
tục họp hàng tháng để xây dựng các mục tiêu của chúng tôi, 
đảm bảo việc thực hiện và tiếp tục công việc vận động của 
chúng tôi. Bởi vì việc trở thành một Cộng đồng Chào đón chỉ 
cần có vậy - nỗ lực thống nhất để đảm bảo mọi người sống ở 
Gainesville và Hạt Alachua đều được chào đón và cảm thấy 
thân thuộc.

GINI Toolbox: 
www.cityofgainesville.org/CityCommission/CommunityInterests/ImmigrantNeighborInclusion.aspx

liên hệ chúng tôi: 
GINI@rwhp.org
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