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KENDİNİZİ VE DİĞERLERİNİ
COVID-19'UN YAYILMASINDAN
KORUYUN

Bazı basit önlemler alarak enfekte
olma veya COVID-19'u yayma
şansınızı azaltabilirsiniz:

GÖÇMENLERİN ENTEGRASYONU:

Komisyon, bir kamuoyu istişaresi başlatır ve göçmenlerin
görüşleri üzerine bir uzman grubu için çağrı yapar.
Avrupa'ya iyi yönetilen göç, toplumlarımıza, kültürümüze ve
ekonomimize katkıda bulunur. Göçmen geçmişine sahip
insanların entegrasyonu ve sosyal içerilmesi, kültürel
değişim ve topluluk uyumu için çok önemlidir. Ayrıca, beceri
boşluklarını, işgücü kıtlığını gidermeye ve genel olarak
ekonomik performansı artırmaya yardımcı olur. Şu anda
AB'de çok sayıda göçmen işsizlik, eğitim ve öğretim
fırsatlarının olmaması ve daha geniş toplulukları içinde
sınırlı sosyal etkileşim açısından zorluklarla karşı karşıyadır
- yeterli kamu politikalarının fırsata dönüştürebileceği
zorluklar. Entegrasyon politikalarının sorumluluğu öncelikle
Üye Devletlere aittir.
Bununla birlikte, AB, ulusal otoriteleri, aynı zamanda yerel
ve bölgesel otoriteleri ve sivil toplumu entegrasyonu teşvik
etme çabalarında teşvik etmek ve desteklemek için çok
çeşitli önlemler almıştır. Buna, Üye Devletler arasında
sosyal ve ekonomik uyumu ele alan özel finansman ve
araçlar dahildir.

Ellerinizi alkol bazlı bir el losyonu
ile düzenli olarak ve iyice
temizleyin veya sabun ve suyla
yıkayın.
Kendinizle başkaları arasında en az
1 metre (3 fit) mesafe bırakın.
Kalabalık
kaçının.

yerlere

gitmekten

Göz, burun ve ağza dokunmaktan
kaçının.
OMS veya yerel ve ulusal sağlık
yetkilileriniz
gibi
güvenilir
kaynaklardan alınan en son bilgileri
güncel tutun.
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HALKA AÇIK BIR DANIŞMA VE BIR TELEFON GÖRÜŞMESI
Temmuz 2020'de Komisyon, göçmenlerin ve göçmen geçmişi olan kişilerin entegrasyonunu ve sosyal
içermesini teşvik etmek için AB düzeyinde alınabilecek yeni eylemler hakkında görüş toplamak için AB çapında
bir kamuoyu istişare başlattı. Komisyon ayrıca göçmen geçmişi olan kişilerden oluşan bir uzman grubunun göç,
iltica ve entegrasyon politikalarının geliştirilmesi ve uygulanmasına katılmaları için başvuru çağrısı yaptı.
Göçmenlerin, sığınma başvurusunda bulunanların ve mültecilerin dahil edilmesi, politikaların daha etkili ve
sahadaki ihtiyaçlara daha iyi uyarlanması için çok önemlidir. Komisyon, hem danışma hem de uzman grubu ile
ulusal, bölgesel ve yerel yönetimler, sivil toplum kuruluşları, sosyal ve ekonomik ortaklar, işletmeler, eğitim ve
öğretim sağlayıcıları, akademi, kültür ve spor dahil olmak üzere geniş bir paydaş yelpazesinden girdi toplamayı
amaçlamaktadır. örgütler, göçmen örgütleri ve özel şahıslar.
İstişarenin sonuçları, Komisyonun çalışma programında ilan edilen entegrasyon ve dahil edilmeye ilişkin Eylem
Planının geliştirilmesine katkıda bulunacaktır. Halkla istişare, 21 Ekim 2020 tarihine kadar tüm AB resmi
dillerinde sunulacaktır. Göçmenlerin görüşlerine ilişkin Komisyon uzman grubuna üye olmak için yapılan
başvuru çağrıları 21 Eylül 2020 tarihine kadar açık olacak

DAHA FAZLA BİLGİ İÇİN:
Göçmenlerin ve göçmen geçmişi olan
kişilerin entegrasyonu ve dahil edilmesine
ilişkin kamuoyu danışmanlığı
https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/con
sultationintegrationmigrants
Göçmenlerin görüşlerine ilişkin Komisyon
uzman grubunun üyesi olma başvuruları için
çağrı
https://ec.europa.eu/transparency/regexp
ert/index.cfm?do=calls.calls_for_app
Entegrasyonla ilgili Avrupa web sitesi
https://ec.europa.eu/migrant-integration/

WebSite: www.migrantinclusion.eu.
Facebook: https://www.facebook.com/Lets-work-for-a-real-migrants-inclusion-304869633653912
Podcasts: https://soundcloud.com/search?q=LWRMI
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