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پکڑنے واال ہو».
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انٹرگریشن کے حوالے سے بڑی میٹنگ پر
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شہر میں
مل جائيں
کوپن ہیگن کا
نصب العین
کوپن ہیگن کا شہری ہونا آسان ہو ،اورکوپن ہیگن یورپ میں سب
سے زيادہ اشتاملی شہر بننا چاہتا ہے ۔ اگر ہم مختلف افراد گھل
مل جائيں گے تو ہم ایک مزید بہرت شہر پائيں گے
متام افراد کو کوپن ہیگن میں ایسا محسوس کرنے کا موقع ہو کہ
وہ گھر میں ہیں اور انہیں اپنی رہائشی جگہ میں فیصلوں میں
حصہ لینے کا موقع ہو ۔ ہم ایک دورسے کے امتیازی پہلوؤں کا
احرتام کریں ،تہذیبی اور مذہبی پہلو بھی ۔ احرتام اس پر بھی
محیط ہے کہ ہم ایک دورسے سے توقعات رکھیں ۔ زیادہ تر
کوپن ہیگن شہری صحیح ہیں اور وہ دورسے افراد کے لیے رول
ماڈلز بن سکتے ہیں ۔ شہر کے مختلف حصوں کے مابین پاٹرنشپز
کے ذریعے سے نتائج حاصل کۓ جا سکتے ہیں ،کیونکہ کوپن
ہیگن کے مستقبل کے حوالے سے ہم سب ذمہ دار ہیں ۔ ایک
سمونے والے کوپن ہیگن میں ہم ہر طرح کے اخراج کے خالف
مرصوف عمل ہیں ۔ اس لیے ہم ایسے حل کو تالش کرتے ہیں
جس سے سامجی مسائل سے دوچار افراد کو اٹھایا جاۓ ۔ رصف
اس طرح سے ہم یقین دھانی کریں گے کہ متام افراد کے پاس
حصہ لینے اور مساوی طریقے سے حصہ ڈالنے کے لیے حقیقی
موقع ہیں

اشتامل کیا ہے؟
اشتامل کسی جگہ سے لگاؤ کا احساس ہے ۔ اگر بطور کوپن ہیگن
کے شہری کا احساس ہو تو پھر شہر میں اشتامل ہے
انٹرگریشن کیا ہے؟
انٹرگریشن ایک متحرک اور دوطرفہ عمل ہے جہاں مختلف پس
منظر رکھنے والے شہری مالقات کرتے ہیں اور مستقبل کے حوالے
سے ایک اجتامعیت تشکیل دیتے ہیں
ہم شہریت کیا ہے؟
ہم شہریت کا معنی ہے کہ متام افراد کے پاس موقع ہے کہ وہ
متحرک ہو کر ،کوپن ہیگن میں شہری کی حیثیت سے ،اپنے
جمہوری حقوق استعامل کریں ۔ ایک فعال شہری اجتامعیت کا
ذمہ اٹھاتا ہے اور اپنے ہم شہری افراد کے ساتھ ،قطع نظر ان کے
پس منظر کے ،رواداری اور ملنسار کا مظاہرہ کرتا ہے
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ہم ان امور پر ایامن
رکھتے ہیں
۔ امتیازی امور ایک قوت ہیں
۔ متام افراد کو شامل ہونے کا موقع ہو
۔ ہم شہریت متام افراد کے متعلق ہے

امتیازی امور ایک قوت ہے
کوپن ہیگن کے افراد کے امتیازی امور کو مثبت طریقے سے
استعامل کیا جا سکتا ہے .دو یا زائد زبانوں پر عبور ہونا ایک
مستحکم پہلو ہے ۔ ایک کمپنی کے لیے یہ مثبت پہلو ہے کہ ان
کے ہاں مختلف پس منظر رکھنے والے مالزمین تقرر ہیں ۔ اور
ایسے افراد کو جاننا اور ان کے قریب رہنا بھی مثبت ہے جو خود
سے مختلف ہیں ۔ امتیازی امور سے فائدہ اٹھایا جاۓ تا کہ
مزید متحرک پن اور ترقی ہو تا کہ کوپن ہیگن ،عاملگیر دنیا سے
نپٹنے کے لیے مزید تیار ہو ۔ اس سے یہ سمجھ بھی رضوری ہے
کہ غیرڈینش اصل رکھنے والی اقیلتیں ایک مرکب اور ہمہ جہت
گروپ ہے

متام افراد کو شامل ہونے کا موقع ہو
کوپن ہيگن کے شہریوں سے مساوی ،لیکن رضوری نہیں کہ ایک
جیسا ،برتاؤ کیا جاۓ ۔ اگر کسی کو رضورت ہے کہ اس کا ہاتھ
بٹایا جاۓ تو ہم یقین دھانی کریں کہ اس کی مدد کی جاۓ گی
۔ متام افراد کو تعلیم اور مالزمت حاصل کرنے کا موقع ہو ،اور ہر
فرد کو ایک اچھی اور پروقار زندگی گزارنے کا موقع ہو ۔ اس کا
مطلب ہے کہ ہر فرد کو اپنی زندگی کے بارے میں فیصلہ کرنے
کا حق ہے اور سب افراد مساوی ہوں ۔ ایک جیسا برتاؤ کرنا ،ایک
دورسے سے توقعات رکھنا بھی ہے اور اس سے ظاہر ہوتا ہے
کہ احرتام ہے ۔ ہم ہر فرد سے ایک جیسا برتاؤ کرتے ہیں ،قطع
نظرعمر ،معذوری ،جنس ،مذہب ،جنسیت ،اصل،پس منظر ،کتنے
پیسے ہیں اور کس کو ووٹ دیا جاتا ہے

ہم شہریت متام افراد کے متعلق ہے
کوپن ہیگن میں متام افراد کا اشتامل کے حوالے سے ذمہ داری ہے
۔ اگر مزید افراد نے کوپن ہیگن شہری بننے کا احساس کرنا ہے
تو یہ شہر کے مختلف حصوں کے مابین پاٹرنپشز کا مطالبہ کرتا
ہے ۔ بلدیہ ،کوپن ہیگن شہری ،کمپنیاں ،رضاکار افراد ،تعلیمی
ادارے ،تنظیمیں ،مقامی ادارے اور مقامی بورڈز کو ملوث کیا
جاتا ہے ،وہ حصہ ڈالتے ہیں اور ذمہ داری اٹھاتے ہیں ۔ یہ ان
افراد سے تگ و دو کا مطالبہ کرتا ہے جو پہلے سے ہی اجتامعیت
کا حصہ ہیں اور ان افراد سے بھی جنہوں نے شمولیت اختیار
کرنی ہے
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میں کس طرح
حصہ ڈال
سکتا ہوں
اگر آپ کوپن
ہیگن شہری ہیں ...

اگر آپ اپنے مقامی عالقے میں
فعال ہیں ...

اگر آپ پیشہ ورانہ زندگی
سے تعلق رکھتے ہیں ...

اگر آپ ایک تعلیمی ادارے میں
مالزم ہیں ...

اگر آپ بلدیہ
میں مالزم ہیں ...

اگر آپ
سیاستدان ہیں ...

جو افراد آپ کی طرح نہیں ان
میں گھل مل جائيں

با نظم تگ و دو کے سلسلے میں
فعال ہو کر بلدیوں اور مقامی
متحرک افراد کے ہمراہ پاٹرنشپز
میں داخل ہوں

خیال رکھیں کہ کمپنی میں
مختلف پس منظر رکھنے والے
افراد کو داخل کریں

متام نوجوانوں کو تعلیم دینے کے
لیے ہامری مدد کریں

توجہ دیں کہ ہر فرد سے مساوی،
لیکن رضوری نہیں ایک جیسا،
برتاؤ کریں

اشتامل کے حوالے سے سیاسی اور
مالی ترجیح کے سلسلے میں ذمہ
داری اٹھائيں

یاد رکھیں کہ مالزمین کے امتیازی
پہلوؤں کو فعال طریقے سے
استعامل کریں

الفاظ رضوری ہیں  :خیال رکھیں
کہ آپ کے رابطے کے طریقہ کار
اور آپ کے اعامل سمونے والے
ہوں

مقامی فیصلوں اور اقدامات میں
مل جائيں
ہمیشہ احرتام اور رواداری کو یاد
رکھیں
اجتامعیت کا حصہ بننے کے لیے
تگ و دو کریں اور دورسوں کے
لیے اپنی اجتامعیتیں کھولیں

تو جانیں کہ بلدیہ کہاں مدد کر
سکتی ہے
باقائدگی سے آگاہی رکھیں کہ
کہاں رضوریات پیدا ہوتی ہیں اور
ان کا بیان کریں
اچھے مقامی کام کو بدستور جاری
رکھیں

با شعور اور فعال ہو کر امتیازی
پہلوؤں کا فائدہ اٹھائيں
کام اور پریکٹیکل کی جگہوں کی
یقین دھانی کے لیے مدد کریں

باشعور اور فعال ہو کر امتیازی
پہلوؤں کا فائدہ اٹھائيں
نوجوانوں کی مدد کریں کہ وہ
اجتامعیتوں میں مختلف افراد کو
شامل کریں

پیشہ ورانہ شعبوں کو ،تنظیموں
اور دورسے افراد کو اشتاملی جدو
جہد میں ملوث کریں
نۓ کوپن ہیگن شہریوں کو خوش
آمدید کہنے میں مدد کریں
پولیس اور دورسوں کے ساتھ،
قریبی باہمی تعاون سے تعصب
کے خالف عمل میں مدد کریں

پیشہ ورانہ شعبے ،تنظیموں اور
دورسوں کے ساتھ متحرک پاٹرنشپز
لے کر پیش قدمی کریں
شہر کو ایسی ترقی سے دوچار
کریں جس سے امتیازی پہلوؤں
سے فائدہ اٹھایا جاۓ
دشمنی کے تصورات کو زائل کرنے
میں اپنا حصہ ڈالیں
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مضامین
+
مقاصد

مضمون :متام بچوں اور نوجوانوں کی زندگی کی اچھی رشوعات ہو
مقصد :سکول سے مزید پختہ نوجوان نکلیں
مضمون :بازارروزگار میں اشتاملیت
مقصد :مزید افراد مالزمت میں
مقصد :بلدیوں میں مزید مختلف انچارج اور مالزمین افراد
مضمون :حساس گروپز اور عالقوں کی مدد
مقصد :مزید افراد کو بلدیہ کی پیشکش سے فائدہ ہو
مقصد :متام افراد کے لیے ایک مزید محفوظ کوپن ہیگن
مضمون :سب کے لیے ایک کھال ہوا اور ملنسار بڑا شہر
مقصد :مزید افراد تجربہ کریں کہ وہ کوپن ہیگن کا حصہ ہیں
مقصد :مزید کم افراد غربت کی وجہ سے اپنے آپ کو خارج تصور کریں
مقصد :مزید کم افراد تعصب کا مشاہدہ کریں

یہ چار مضامین اگلے چار سال ،کوپن ہیگن میں اشتامل کے
حوالے سے کام کا رخ متعین کرتے ہیں ۔ ہم بدستور ان رکاوٹوں
کو مرکزیت دیں گے جو اشتامل کے سلسلے میں پیدا ہو سکتے
ہیں ۔ ایک ایک فرد کے لیے رکاوٹ ہو سکتی ہے مثال غربت،
بڑے حادثے یا منشیات وغیرہ کا عادی پن اور معارشے کے لیے
رکاوٹیں ہو سکتی ہیں ،مثال تعصب اور ذارئع ابالغ میں فردا فردا
گروپز کی منفی تصویر کشی
ہم بدستور دورسی بڑے یورپیین شہروں سے سیکھیں گے ،اپنے
پراجیکٹز سے تجربات اکھٹا کریں گےEksperttænketanken ،
 for Integrationکا سنیں گے اور غیرڈینش اصل رکھنے والی
اقلیتوں کو اشتامل کے کام میں ملوث کریں گے
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متام بچوں اور
نوجوانوں کی زندگی
کی اچھی
رشوعات ہو
ـ کیونکہ کوپن ہیگن کا مستقبل اگلی نسل کا ہے

ہم نررسی اور بارنے ہیوے میں ہی رشوعات کرتے ہیں جہاں بچے
اور والدین دورسے خاندانوں سے ملتے ہیں اور زبان ابھارنے کا
عمل رشوع ہوتا ہے ۔ بچے مختلف ہوتے ہیں لیکن متام بچوں
میں ملکہ تو ہوتا ہے ۔ اس لیے ہم نے متام بچوں کی مدد کرنی
ہوتی ہے اور متام بچوں سے توقعات رکھتے ہیں ،ان سے بھی،
جن کی بنیادی طور پر دو زبانیں ہوتی ہیں ۔ متام افراد کو سکول
میں اچھی کارکردگی پیش کرنے کا موقع ہو اور متام افراد کو
نوجوان تعلیم حاصل کرنے کا موقع ہو ۔ مساوی مواقع ہوں ،اس
ترقی یافتہ اور محفوظ بچگانہ اور نوجوانہ زندگی کے تعلقات
کے حوالے سے بھی ۔ اس لیے ان رکاوٹوں کی نشاندہی کرنے کی
رضورت ہے جو لڑکیوں اور لڑکوں کی اچھی مساوی زندگی میں
رکاوٹ بنتے ہیں ،اسی طرح ان مختلف چیلنچز کی نشاندہی کرنے
کی رضورت بھی ہے جو لڑکیوں اور لڑکوں کو درپیش ہیں

عالوہ ازیں متام بچوں اور نوجوان کو ،قطع نظر پس منظر کے،
بالغ زندگی کے جمہوری حقوق کے لیے تیاری کرنے کے لیے
مساوی مواقع ہوں
روزمرہ میں اور کالس کے کمرے کے قریب اقدامات ،سکول میں
کارکردگی میں فرق کا باعث ہے ۔ اس لیے ہم نے ان سکولوں کو
مرکزیت دینی ہے جہاں بعد ازاں کم بچے نوجوان تعلیم حاصل
کرتے ہیں
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مقصد :سکول سے مزید پختہ نوجوان نکلیں
ذمہ دار :بچوں اور نوجوانوں کا بورڈ اور سامجی بورڈ
مقصود کا راستہ
یومیہ دیکھ بھال میں زبان کو ابھارنے کے عمل کو پختہ بنانا

سکولوں میں سامجی مشیر

زبانوں اور تعلیمی پہلوؤں کے امتزاج کے کام کو پختہ بنانا

سکول سے نوجوانوں کی تعلیامت تک منتقلی کی بہرتی مثال
ماہر فرد کے زیر سایہ نظام کے تحت

یومیہ نگہداشتی اداروں اور سکولوں میں بہرت تقسیم کے ماڈلز
طلباء کی تعلیمی تہذیب کی نشوومنا
جن سکولوں کے تعلیمی نتائج اچھے نہیں ان کو تعلیمی اور
انچارج افراد کے حوالے سے پختہ کرنا
سکولوں اور یومیہ دیکھ بھال کے حوالے سے توقعات کی ہم
آہنگی اور والدین کی باہمی تعاون میں بہرتی

پیشہ ورانہ تعلیامت کے نوجوانوں کے لیے پریکٹیکل کی
جگہیں ،مثال سامجی شقوں اور جملوں کے ذریعے سے
بچوں اور نوجوانوں کی تفریحی دلچسپیوں کو مستحکم کرنا
زبان اور تہذیب کے مضامین میں اساتذہ کی مزید تعلیم
غریب بچوں اور نوجوانوں کو سکول اور نوجوانوں کی
تعلیامت میں برقرار رکھنا

مالی بندوبست 2010 :میں کوپن ہیگن بلدیہ نے بچوں اور نوجوان ٹیم پر mio 265,3کرون رصف کۓ ۔  2011میں mio 278,7
کرون مختص کۓ گۓ ہیں ۔  2012میں  mio 269,7کرون اور  2013میں  mio 259,3کرون مختص کۓ گۓ ہیں ۔ وہ
رسگرمیاں جن کے لیے رقم نہیں ہے وہ آئندہ بجٹ کے مذاکرنات کا حصہ بنے گے ۔ بچوں اور نوجوان بورڈ کی
ذمہ داری ہے کہ وہ رسگرمیوں کو ٹھوس بنائيں اور انہیں عملی جامہ پہنائيں
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بازارروزگار میں
اشتامل
ـ کیونکہ مالزمت شخصیت اور اجامعیت تشکیل کرتی ہے
زیادہ کوپن ہیگن شہری مالزمت اختیار کریں اور بلدیہ کے
مالزمین اور انچارج افراد کے پاس مختلف قابلیتیں اور پس منظر
ہوں ۔ ہم نے امتیازی امور کا فعال طریقے سے فائدہ اٹھانا ہے
اورمثال فائدہ اٹھانا ہے کہ مالزمین کئ زبانیں بول سکتے ہیں یا
کئ تہذیبوں سے نپٹ سکتے ہیں

ہم ان لوگوں سے توقعات رکھتے ہیں جنہوں نے کام کرنا ہے اور
ان سے بھی جنہوں نے تقرری کرنی ہے ۔ ہم نے اس حوالے سے
کوشاں ہونا ہے کہ بازارروزگار کم تقسیم شدہ ہو اور مزید افراد
کو سمونے واال ہو ۔ ہم کمپنیوں سے باہم تعاون کرنا چاہتے ہیں تا
کہ نئ مالزمیتیں اور اچھے مالزمین تشکیل ہوں ۔ اگر کام حاصل
کرنے کے لیے ایک بے روزگار شخص کو ڈینش کم آتی ہے تم
ہم اس حوالے سے مدد کریں ،مطلوبہ طور پر کمپنی کے باہمی
تعاون سے

صفحہ 19

مقصد :مزید مالزمت اختیار کریں
ذمہ دار :مالزمتی اور انٹرگریشن کا بورڈ
مقصود کا راستہ
غیرڈینش اصل رکھنے والی اقلیتوں کے خاص گروپز کے حوالے
سے اقدامات

رضورت پر ,غیرڈینش اصل رکھنے والی اقلیتوں کی ڈینش زبان
کو پختہ کرنا

کمپنیوں میں بلواستہ اور بالواستہ تعصب کے خالف مرصوف
عمل

سامجی و مالی کمپنوں سے کام کو پختہ کرنا

اچھے تعلیم یافتہ غیرملکی افراد اور ان کے خاندانوں کے لیے
کوپن ہیگن آنے میں مزید آسانی پیدا کرنا

مقصد :بلدیوں میں مزید مختلف انچارج اور مالزمین افراد
ذمہ دار :مالیاتی بورڈ
مقصود کا راستہ
بلدیہ میں بلواستہ اور بالواستہ تعصب کے خالف کام

مالزمین کی امتیازی پہلوؤں سے فائدہ اٹھانا

مالی بندوبست 2010 :میں کوپن ہیگن بلدیہ نے مالزمتی ٹیم پر mio 156,9کرون رصف
کۓ ۔  2011میں  mio 167,6کرون مختص کۓ گے ہیں ۔  2012میں  mio 157,7کرون اور  2013میں  mio 155,2کرون
مختص کۓ گۓ ہیں ۔ وہ رسگرمیاں جن کے لیے رقم نہیں وہ آئندہ بجٹ کے مذاکرنات کا حصہ بنے
گے ۔ مالزمتی اور انٹرگریشن اور مالیاتی بورڈ کی ذمہ داری ہے کہ وہ رسگرمیوں کو ٹھوس بنائيں اور انہیں عملی جامہ پہنائيں
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حساس گروپز
اور عالقوں
کی مدد

صفحہ 23

مقصد :مزید افراد ،بلدیہ کی پیشکش سے فائدہ اٹھائيں
ذمہ دار :تہذیبی اور تفریحی بورڈ ،سامجی بورٹ ،بچوں اور
نوجوانوں کا بورڈ او صحت اور دیکھ بھال کا بورڈ
مقصود کا راستہ

ـ کیونکہ ہر فرد کو ایک اچھی اور باوقار زندگی گزارنے کا موقع ہو

غرابا اور خاندانوں کے حوالے سے جدو جہد کے اقدامات کو
پستحکم کرنا ،مثال  Familiecoachکے ذریعے سے

بلدیوں کے جدو جہد کے اقدامات اور مالزمت ،تعلیم ،صحت
اور سامجی جدو جہد کے اقدامات کے مابین بہرت تعلق

ماہر فرد کے زیر سایہ نظام کو پختہ کرنا ،اس کے تحت حساس
رہائشی عالقوں میں  Bydelsmødreکے نظام کو پختہ کرنا اور
اس طرح مکینوں کے وسائل سے فائدہ اٹھانا

کلب کی پیشکش کے لیے انتظار کے وقت کو کم کرنا

تسلی کرنا کہ مزید بچے اور نوجوان تفریحی پیشکش میں
حصہ لیں ،مثال مستقل رعایتی نظاموں کے ذریعے سے

ایسے  Starthjælpوصول کرنے والے افراد اور شہریوں کے لیے
جدو جہد کے اقدامات ،جن کے لیے خطرہ ہے کہ وہ 450
گھنٹے والے اصول سے متاثر ہوں گے

مقصد :متام گروپز کے لیے ایک پرمحفوظ کوپن ہیگن
ذمہ دار :مالیاتی بورڈ ،ٹیکنیک اور ماحولیاتی بورڈ اور سامجی بورڈ
مقصود کا راستہ

متام افراد کو ایک اچھی اور باوقار زندگی گزارنے کا موقع ہو ۔
اس لیے حساس رہائشی عالقوں میں رہنا زیادہ محفوظ ہو ،قطع
نظر پس منظر کے ۔ اگر مختلف پس منظر کے افراد روزمرہ میں
مالقات کریں تو یہ ایک مستحکم پہلو ہے اور اس لیے ہم چاہتے
ہیں کہ مالزمت اور تعلیم یافتہ افراد کی مزید تعداد ،حساس
رہائشی عالقوں میں داخل ہوں ۔ امتیازی پہلوؤں کا فعال طریقے
سے فائدہ اٹھایا جا سکتا ہے ،حساس رہائشی عالقوں میں بھی ۔
لیکن ہمیں کبھی بھی امتیازی پہلوؤں کو اکیلے پن اور آزادی میں
کمی کی قبولیت سے امتزاج نہیں کرنا چاہیے ۔ تہذیب تشدد،
تنگ کرنے اور حملے کو قبول کرنے کے لیے معزرت نہ بنے

اس لیے ہم حساس گروپز کی مدد کرنا چاہتے ہیں جو آج اپنی
دیکھ بھال کرنے کے قابل نہیں ۔ مثال غریب افرادstarthjælp ،
پربے روزگار افراد ،بے گھر افراد ،حادثات سے دوچار ذہنی طور پر
متاثرخاندان ۔ ہامری متام پیشکش کوپن ہیگن کے متام افراد کے
گروپز کے لیے کھلی ہیں
مزید افراد بلدیہ کی پیشکش سے فائدہ اٹھائيں ،مثال یومیہ
نگہداشتی اداروں ،الئیربیریوں اور کلبوں میں پیشکش ۔ یہ
مطابلہ کرتا ہے کہ بلدیہ کے جدو جہد کے اقدامات میں بہرت
تعلق ہو اور یہ مطالبہ کرتا ہے کہ کامیاب اقدامات کو قائم رکھا
جاۓ اور پیوست کیا جاۓ اور کم کامیاب اقدامات کو بند کیا
جاۓ

 Sikker Byیعنی محفوظ شہر کے تحت اقدامات
کو مستحکم کرنا

ایسے اقدامات جس کے ذریعے سے مزید مالزمت دھندہ افراد
حساس رہائشوں عالقوں میں منتقل ہوں

حساس رہائشی عالقوں کے لیے مجموعی پالننگ
اور حساس عالقوں میں ترقی ،جہاں مکین اور
تنظیامت کو فعال طور پر ملوث کیا جاتا ہے
مالی بندوبست 2010 :میں کوپن ہیگن بلدیہ نے حساس گروپز سے نپٹنے والی ٹیم پر  mio 62,5کرون
رصوف کۓ ۔  2011میں  mio 98,2کرون مختص کۓ گۓ ہیں ۔  2012میں  mio 87,6کرون اور  2013میں  mio 75,3کرون
مختص کۓ گۓ ہیں ۔ وہ رسگرمیاں جن کے لیے رقم نہیں وہ آئندہ بجٹ کے مذاکرنات کا حصہ بنے گے ۔ مذکورہ
بورڈز کی ذمہ داری ہے کہ وہ رسگرمیوں کو ٹھوس بنائيں اور انہیں عملی جامہ پہنائيں
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سب کے لیے ایک
کھال ہوا اور ملنسار
بڑا شہر
ـ کیونکہ کوپن ہیگن متام کوپن ہیگن کے شہریوں کے لیے ہے

صفحہ 27

مقصد :مزید افراد تجربہ کریں کہ وہ کوپن ہیگن کا حصہ ہیں
ذمہ دار :مالزمتی اور انٹرگریشن کا بورڈ
مقصود کا راستہ
نۓ کوپن ہیگن شہری کے لیے بہرت مواصالت ،مثال خوش آمدید
کے پورسٹرز اور خوش آمدید کے پمفلٹز ،مختلف زبانوں میں
فلم کے پوسٹرز جو شہر میں گومنے کے حوالے
سے رہنامئ کریں
پیشہ ورانہ زندگی ،تعلیمی اداروں ،رہائشی انجمنوں ،تنظیموں
اورذرائع ابالغ سے پاٹرنپشز اور بین االقوامی باہمی تعاون میں
حصہ لینا

بورڈز ،سیاسی محکموں وغیرہ میں مختلف پس منظر رکھنے
والے کوپن ہیگن شہری
تسلی کرنا کہ شہر کے امتیازی پہلووں کو سنا جاۓ اور
اشتامل کے لیے تگ و دو میں ملوث کیا جاۓ اور یہ کہ
مختلف مذہبوں کے مابین مکاملہ ہو

مقصد :کم افراد غربت کی وجہ سے اپنے آپ کو خارج نہ سمجھیں
ذمہ دار :مالزمتی اور انٹرگریشن کا بورڈ اور سامجی بورڈ
مقصود کا راستہ

کوپن ہیگن کے شہری تجربہ کریں کہ وہ کوپن ہیگن کا حصہ
ہیں اور وہ اپنے آپ کو کوپن ہیگن میں قبول پائيں اوراس میں
سمونے کا احساس ہو ۔ مزید کم افراد تعصب سے دوچار ہوں
اور کم افراد تجربہ کریں کہ غربت اخراج کرنے والی ہو ۔ مزید
مختلف پس منظر رکھنے والے افراد کی مالقاتوں کے ذریعے سے
کوپن ہیگن کے شہریوں کے مابین واقفیت ،سمجھ اور رواداری
کو ہم نے مستحکم کرنا ہے

ایک سمونے واال کوپن ہیگن متام شہریوں سے جدو جہد کا
مطالبہ کرتا ہے ۔ ان سے جنہوں نے اجتامعیت میں سمونا ہے
اور ان سے بھی جو پہلے سے ہی اجامعیت کا حصہ ہیں ۔ مقصد
کو حاصل کرنے کا بہرت طریقہ کمپنیوں ،تعلیمی اداروں ،رہائشی
انجمنوں ،تنظیموں ،ذرائع ابالغ ،رضاکار افراد ،مقامی معارشے
وغیرہ کے ساتھ پاٹرنشپس تشکیل کرنا ہے ۔ پاٹرنشپس مثال
کمپنیوں سے ہمہ جہت پہلوؤں کے سلسلے میں باہمی تعاون
کرنا ہے ،طعام خانوں کے مالکان سے تعصب کے خالف مرصوف
عمل ہونے کے لیے معاہدے کرنا ہے یا نئ تنظیمیں تشکیل کرنے
کے لیے مدد کرنا ہے ۔ جو بھی شہر کے لیے کچھ کر رہا ہے،
انہیں فعال کیا جاۓ اور وہ ذمہ داری اٹھائيں اور کام کو مرکزی
طور پر نظم دیا جاۓ لیکن مقامی طور پر اٹھایا جاۓ

غریب اور حساس خاندانوں کے لیے بانظم تگ و دو کے
اقدامات

اشتامل کے خالف ،غربت کی وجہ سے متعلقہ رکاوٹوں ،کی
تشخیص

غیرڈینش اصل اور پس منظر رکھنے والے مستقل غریب افراد
کے لیے بانظم اور ترجیح دی گئ جدو جہد

مقصد :مزید کم افراد تعصب کا تجریہ کریں
ذمہ دار :مالزمتی اور انٹرگریشن کا بورڈ
مقصود کا راستہ
شہر میں اور رات کے وقت ،بلواستہ اور بالواستہ تعصب کے
خالف مرصوف عمل
کوپن ہیگن کے شہریوں کا اپنے حقوق سے واقفیت کو
مستحکم کرنا

بلدیہ کے مالزمین کو تعلیم دی جاۓ کہ وہ کوپن ہیگن کے
شہریوں سے ان کے مختلف پس منظر سے سمجھتے ہوۓ
مالقات کریں

مالی بندوبست 2010 :میں کوپن ہیگن بلدیہ نے اشتامل کی ٹیم پر  mio 11,8کرون رصوف کۓ ۔  2011میں  mio 10,8کرون
مختص کۓ گۓ ہیں  2012میں  mio 11,8کرون اور 2013میں  mio 11,3کرون مختص کۓ گۓ ہیں ۔ وہ رسگرمیاں جن
کے لیے رقم نہیں وہ آئندہ بجٹ کے مذاکرنات کا حصہ بنے گے مالزمتی اور انٹرگریشن کے بورڈ کی ذمہ
داری ہے کہ وہ رسگرمیوں کو ٹھوس بنائيں اور انہیں عملی جامہ پہنائيں
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