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สรุปส�ำหรับผูบ้ ริหาร
ทางเทศบาลนครซิดนีย ม์ คี วามมุง่ มัน่ อย่างจริงจังทีจ่ ะชืน่ ชมและยกระดับความหลากหลายทางวัฒนธรรม
ของเรา เนือ่ งจากในเขตปกครองของรัฐบาลท อ้ งถิน่ แห่งนี้ มีผู อ้ ยูอ่ าศัยถึงหนึ่งในสามเป น็ คนทีเ่ กิดในต่างประ
เทศ ทางเทศบาลนครจึงตระหนักว่าเรามีความรับผิดชอบทีจ่ ะยืนยันว่านโยบายและบริการต่างๆ ของเรานัน้
สามารถพัฒนาและตอบสนองความต อ้ งการของชุมชนไดอ้ ย่างต่อเนือ่ ง
ทางเราตระหนักว่าชาวกาดิกลั (Gadigal People) และชนชาติอโี อร่า (Eora Nation) คือผู อ้ ารักขาดั้งเดิมของ
ดินแดนแห่งนีแ้ ละเราก็ตระหนักถึงคุณค่าของวัฒนธรรมและการมีสว่ นร่วมของชุมชนทีต่ อ่ เนือ่ งของ
ชาวพืน้ เมืองออสเตรเลียเผ่าต่างๆ นอกจากนีเ้ รายังตระหนักถึงการสนับสนุนทีส่ ำ� คัญจากผู ย้ า้ ยถิน่
และผู ล้ ภี้ ยั ทีเ่ ดินทางเข า้ มาอย่างต่อเนือ่ งทีม่ ตี อ่ พืน้ ทีร่ ัฐบาลท อ้ งถิน่ และต่อประเทศนี้ หน่วยงานรัฐบาลทุก
ระดับชัน้ ก็มบี ทบาทส�ำคัญในการส่งเสริมความมีชวี ติ ชีวานีแ้ ละมอบโอกาสแก่ทกุ คนไดอ้ ย่างต่อเนือ่ ง
ไม่วา่ จะมีภมู หิ ลังทางวัฒนธรรม ภาษา หรือศาสนาแบบใดก็ตาม เพือ่ ให ส้ ามารถมีสว่ นร่วมในชุมชนนีไ้ ด ้
อย่างเต็มที่
ยุทธศาสตร์ความหลากหลายทางวัฒนธรรม ป ี 2008–2011 เป น็ แผนของเทศบาลนครซิดนีย ์ ในการเฉลิม
ฉลองและสนับสนุนความหลากหลายทางวัฒนธรรมในอนาคตทีจ่ ะมาถึง
ยุทธศาสตร์นี้มคี วามสอดคลอ้ งกับกระบวนการวางแผนทางสังคมและองค์กรของนครแห่งนี้ และตั้งอยูบ่ น
วัตถุประสงค์หลักหกประการ:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

การฉลองและชืน่ ชมความหลากหลาย
การมีสว่ นร่วมและความสัมพันธ์
การบริการและการสนับสนุนทีฉ่ บั ไว
สภาทีค่ รบถ้วน
ความเป ็นผูน้ ำ� และการสนับสนุน
การสร้างความยัง่ ยืนของนครระดับโลก

ภายใต ว้ ตั ถุประสงค์แต่ละข อ้ ทางเราไดก้ ำ� หนดชุดแผนริเริ่มและแผนปฏิบตั กิ ารทีค่ รอบคลุมทุกดา้ นของ
บริการและกิจกรรมของทางสภาเทศบาลแห่งนี้
ในดา้ นการฉลองและชืน่ ชมความหลากหลาย ยุทธศาสตร์ของเราใหค้ วามสนับสนุนแผนริเริ่มทีเ่ สริมสร า้ ง
ความเข า้ ใจระหว่างชุมชนทีม่ คี วามหลากหลาย และมีความต่อเนือ่ งในการสนับสนุนและจัดกิจกรรมวัฒน
ธรรมทีฉ่ ลองแด่ความหลากหลาย อย่างเช่น วันตรุษจีน โครงการ “อยูก่ นั อย่างปรองดอง” (Living In
Harmony) และงานฉลองเทศกาลคริสต์มาส นอกจากนี้ ยังมีแผนริเริ่มอืน่ ๆ ทีส่ ง่ เสริมความหลากหลายทาง
วัฒนธรรมในดา้ นศิลปะ ประวัตศิ าสตร์ และมรดกต่างๆ
ในดา้ นการมีสว่ นร่วมและความสัมพันธ์ ทางเราจะปฏิบตั มิ าตรการสือ่ สารหลายอย่างเพือ่
ปรับปรุงการสือ่ สารกับสมาชิกชุมชนทีพ่ ดู ภาษาอืน่ ทีไ่ ม่ใช่ภาษาอังกฤษซึ่งถือเป น็ ส่วนหนึ่งของ
“ระเบียบการสือ่ สารพหุวฒ
ั นธรรม” อันใหม่ของเรา
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ในด้านการบริการและการสนับสนุนทีฉ่ บั ไว ทางเราจะยืนยันว่าเงินช่วยเหลือและโครงการสปอนเซอร์ตา่ งๆ
ได้ ไปถึงกลุม่ และองค์กรต่างๆ ทีม่ คี วามหลากหลายทางวัฒนธรรมและภาษาแล้ว นอกจากนี้ เราจะยืนยันว่า
สิง่ อ�ำนวยความสะดวก บริการ และโครงการต่างๆ ของเรานัน้ มีความเหมาะสมทางวัฒนธรรมแล้วส�ำหรับ
สังคมพหุวฒ
ั นธรรม และเข า้ ถึงได้โดยผู อ้ ยูอ่ าศัย คนท�ำงาน และผู ม้ าเยือน ไม่วา่ คนเหล่านัน้ จะมีภมู หิ ลังทาง
วัฒนธรรม ภาษา หรือศาสนาอย่างไรก็ตาม
ยุทธศาสตร์ของเราประกอบดว้ ยแผนริเริ่มต่างๆ ทีม่ งุ ่ หน า้ ไปสูค่ วามเป น็ “สภาทีค่ รบถ้วน” (Inclusive
Council) ซึ่งครอบคลุมถึงเรื่องความต่อเนือ่ งของการจา้ งงานเจา้ หน า้ ทีเ่ ฉพาะทางทีพ่ ดู ไดส้ องภาษาและมี
ความหลากหลายทางวัฒนธรรม การจัดการอบรมเจา้ หน า้ ทีข่ า้ มวัฒนธรรม และการยืนยันว่าการตัดสินใจ
ของทางสภานัน้ ไดร้ ับค�ำปรึกษาทีถ่ กู ต อ้ งและครบถ ว้ น และเป น็ กระบวนการทีย่ ดึ ตามหลักฐาน
ในดา้ นความเป ็นผูน้ ำ� และการสนับสนุน ทางเรามุง่ มัน่ ทีจ่ ะสนับสนุนประโยชน์ทางสังคมและเศรษฐกิจ
ของสังคมพหุวฒ
ั นธรรม เราจะร่วมงานอย่างใกล ช้ ดิ กับทั้งรัฐบาลมลรัฐและรัฐบาลกลาง เพือ่ ปฏิบตั มิ าตร
การร่วมกันทีม่ เี ป ้าหมายจะส่งเสริมประโยชน์ของความหลากหลายทางวัฒนธรรม นอกจากนี้ เรายังให ก้ าร
สนับสนุนอย่างต่อเนือ่ งในดา้ นนโยบายและแผนริเริ่มการสงเคราะห์ตา่ งๆ ทีใ่ ห แ้ ก่ผู ล้ ภี้ ยั และผู ต้ อ้ งการทีล่ ภี้ ยั
ประการสุดท า้ ย การสร้างความยัง่ ยืนของนครระดับโลก ทางเรายังคงปฏิบตั มิ าตรการต่างๆ เพือ่ ยืนยัน
ว่าการวางแผนทางสังคมและตัวเมืองของเราจะมีความน่าดึงดูดใจส�ำหรับธุรกิจระดับโลกและผู ย้ า้ ยถิน่ ทีม่ ี
ทักษะความสามารถ ซึ่งจะเป น็ การสร า้ งภาพลักษณ์ทดี่ ขี องซิดนีย ์ ในสายตาของนักศึกษาและนักท่องเทีย่ ว
นานาชาติ และจะชักชวนธุรกิจต่างๆ ให ้ ใช ป้ ระโยชน์จากผู ย้ า้ ยถิน่ ทีม่ ที กั ษะ รวมถึงสนับสนุนองค์กรธุรกิจ
ต่างๆ ให ส้ ง่ เสริมและสนับสนุนกิจการทีส่ ะท อ้ นถึงชุมชนทีม่ คี วามหลากหลายทางวัฒนธรรมของเรา
เพือ่ ยืนยันว่ายุทธศาสตร์ของเราไดร้ ับการปฏิบตั อิ ย่างไดผ้ ลทัว่ ทุกส่วนของนครแห่งนี้ จึงได ม้ กี ารก�ำหนด
กระบวนการตรวจสอบทบทวนและตรวจตราขึน้ หลายอย่าง อาทิเช่น การตั้ง “คณะทีป่ รึกษาพหุวฒ
ั นธรรม”
ทีค่ ดั เลือกมาจากสมาชิกชุมชน นอกจากนีย้ ังมีการปรับปรุงยุทธศาสตร์ประจ�ำป โี ดยเป น็ ส่วนหนึ่งของกระ
บวนการรายงาน “แผนองค์กร” (Corporate Plan) และยังมีการทบทวนประจ�ำป แี ละการพัฒนาแผนปฏิบตั ิ
การอันใหม่สำ� หรับป ที จี่ ะถึงนี้
ยุทธศาสตร์ความหลากหลายทางวัฒนธรรมของนครซิดนีย ์ ป ี 2008-2011 เป น็ แนวทางทีค่ รบถ ว้ นและสอด
คลอ้ งกัน โดยยึดตามจากความส�ำเร็จในอดีต เพือ่ เสริมสร า้ งชุมชนพหุวฒ
ั นธรรมทีร่ งุ ่ เรืองและปรองดองกัน
อีกทั้งยังเป น็ ขัน้ ตอนเชิงปฏิบตั เิ พือ่ ยืนยันว่านครซิดนียจ์ ะเติบโตเป น็ นครระดับโลกทีม่ สี สี นั ไดอ้ ย่างต่อเนือ่ ง
เพือ่ สร า้ งโอกาสให แ้ ก่ผู อ้ ยูอ่ าศัย คนท�ำงาน และผู ม้ าเยือนทุกคนของนครแห่งนี้
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1.0 ท�ำไมจึงต้องมียทุ ธศาสตร์ความหลากหลายทางวัฒนธรรม?
ซิตอี้ อฟซิดนีย ์ (ซิต)ี้ เป น็ นครทีม่ สี สี นั และมีความหลากหลาย ประกอบดว้ ยผูค้ นทีเ่ ดินทางมาจากประเทศ
ต่างๆ ทัว่ โลก
นครแห่งนีป้ ระกอบดว้ ยผู อ้ ยูอ่ าศัยเกือบ 160,000 คน ราว 46% หรือเท่ากับ 56,000
คนเป น็ คนทีเ่ กิดในประเทศอืน่ มีผู อ้ ยูอ่ าศัยกว่า 32% หรือเท่ากับ 38,000 คนพูดภาษาอืน่ ทีไ่ ม่ใช่อังกฤษเมือ่
อยูบ่ า้ น เรายังคงเห็นความหลากหลายนีไ้ ดจ้ ากแรงงานของนครแห่งนีอ้ กี ดว้ ย โดยราว 21% ของแรงงานทีน่ ี่
จะพูดภาษาทีส่ องทีบ่ า้ น
ทางเราตระหนักว่าชาวกาดิกลั (Gadigal People) และชนชาติอโี อร่า (Eora Nation) คือผู อ้ ารักขาดัง้ เดิมของ
ดินแดนแห่งนี้ และเราก็ตระหนักถึงคุณค่าของวัฒนธรรมและการมีสว่ นร่วมของชุมชนทีต่ อ่ เนือ่ งของชาวพืน้
เมืองออสเตรเลียเผ่าต่างๆ นอกจากนี้ เรายังตระหนักถึงการสนับสนุนทีส่ ำ� คัญจากผู ย้ า้ ยถิน่ และผู ล้ ภี้ ยั ทีเ่ ดิน
ทางเข า้ มาอย่างต่อเนือ่ ง ทีม่ ตี อ่ พืน้ ทีร่ ัฐบาลท อ้ งถิน่ และต่อประเทศนี้
ผู ย้ า้ ยถิน่ และผู ล้ ภี้ ยั ทั้งหลาย ไม่วา่ จะย อ้ นกลับไปถึงสองร อ้ ยป หี รือเพิ่งจะเดินทางเข า้ มา ต่างก็นำ� ทักษะ
ประสบการณ์ ภาษา และวัฒนธรรมอันหลากหลายเข า้ มาด้วย การยอมรับและรูค้ ณ
ุ ค่าของความหลากหลาย
นีใ้ นบริบทของชุมชนทีป่ รองดองนัน้ จะเป น็ ประโยชน์ทางสังคมและเศรษฐกิจอย่างมาก
นครทีผ่ ูค้ นทุกวัฒนธรรมและความเชือ่ รู ส้ กึ ว่าตนไดร้ ับความเคารพและรู ค้ ณ
ุ ค่านัน้ จะเป น็ นครทีส่ ง่
เสริมใหค้ นไม่แตกแยก เชือ่ มโยงถึงกัน และสามารถมีสว่ นร่วมในชีวติ ได ้ เพือ่ สร า้ งสภาพแวดลอ้ มทีท่ กุ คน
ไม่วา่ จะมีภมู หิ ลังทางวัฒนธรรม ภาษา หรือศาสนาแบบใดก็ตาม จะสามารถมีสว่ นร่วมอย่างจริงจังได ้ ในสัง
คม และมีบทบาททีส่ ร า้ งสรรค์ ในการสร า้ งชุมชนทีป่ รองดอง รุง่ เรือง และเข ม้ แข็ง ทีเ่ ต็มไปดว้ ยชีวติ ชีวาและ
โอกาสได ้
ถา้ เราลองเดินไปตามถนนสายต่างๆ ของซิดนีย ์ เราจะได้เห็นประโยชน์ของสังคมพหุวฒ
ั นธรรมทีแ่ ทจ้ ริง นคร
แห่งนีเ้ ติบโตอย่างต่อเนือ่ งเป น็ ศูนย์กลางของบริษัทนานาชาติหลายแห่งทีไ่ ด เ้ ลือกซิดนีย ์
แทนทีจ่ ะเป น็ เมืองอืน่ ก็เพราะแรงงานทีม่ ที กั ษะทางวัฒนธรรมและภาษาของเรา เจา้ ของและพนักงานใน
ธุรกิจหลายแห่งของนครแห่งนีไ้ ด้ ใช เ้ ครือข่ายทีค่ นเหล่านี้มกี บั ประเทศบ า้ นเกิด เพือ่ การพัฒนาธุรกิจของตนใน
ตลาดระดับโลก
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ในทุกๆ วัน คนทีเ่ ดินในซิดนียจ์ ะได เ้ ลือกอาหารมากมายจากทัว่ โลก และผลิตภัณฑ์มากมายจากหลายวัฒน
ธรรมและร า้ นคา้ ปลีก สิ่งเหล่านี้มสี ว่ นช่วยในการพัฒนาทางเศรษฐกิจของเมือง และชีวติ ของชุมชนอันมีสสี นั
และน่าสนใจอีกดว้ ย
เนือ่ งจากเป น็ ศูนย์กลางในการเรียนรู ้ นครแห่งนีจ้ ึงดึงดูดนักศึกษานานาชาติจำ� นวนมาก มีหลายคนได เ้ ลือกที่
จะอาศัยอยู ่ในออสเตรเลียหลังจากจบการศึกษาแลว้
นอกจากนี้ ความหลากหลายทางวัฒนธรรมของเรายังมีอยูช่ ดั เจนในการเฉลิมฉลองทางวัฒนธรรมทีม่ ีชอื่
เสียงของเมืองนี้ อย่างเช่น เทศกาลตรุษจีนทีใ่ หญ่ทสี่ ดุ นอกทวีปเอเชีย รวมถึงโครงการ “อยูก่ นั อย่างปรองดอง”
และการฉลองเทศกาลคริสต์มาส การจัดงานเหล่านีแ้ ละสิ่งน่าสนใจอืน่ ๆ ของเมืองได ท้ ำ� ให ซ้ ดิ นียก์ ลายเป น็
ปลายทางชัน้ เยีย่ มของนักท่องเทีย่ วนานาชาติ
อย่างไรก็ตาม สีสนั และความหลากหลายของซิดนีย ์ รวมถึงวัฒนธรรมทีป่ รองดองแต่นา่ ตืน่ เต น้ นีไ้ ม่ใช่เป น็
เพียงเรื่องบังเอิญ แต่ซติ อี้ อฟซิดนียแ์ ละผู ท้ อี่ าศัยอยูแ่ ละมาเยือนทีน่ นี่ นั้ ต่างก็เป น็ ผู ท้ ไี่ ดร้ ับประโยชน์จากผล
งานอันต่อเนือ่ งในการพัฒนาและปรับปรุงนโยบายดา้ นความไม่แบ่งแยก ความยุตธิ รรมทางสังคม และความ
หลากหลายอย่างมีประสิทธิภาพ
เพือ่ ยืนยันว่าจะเป น็ เช่นนี้ตอ่ ไป และประโยชน์ของความหลากหลายทางวัฒนธรรมของนครแห่งนีจ้ ะยังคง
เติบโตและเพิม่ คุณค่าให แ้ ก่ชมุ ชนของเราทุกคน ทางเราจึงไดก้ ำ� หนดยุทธศาสตร์ความหลากหลายทางวัฒน
ธรรมทีค่ รบถ ว้ นฉบับนีข้ นึ้ มา
1.1 หลักการ
ยุทธศาสตร์ความหลากหลายทางวัฒนธรรมของซิตี้ออฟซิดนีย น์ ไี้ ด ร้ ับการสบับสนุนจากหลักการสามอย่าง
คือ
n

n

n

ความเชือ่ ในประโยชน์ของสังคมพหุวฒ
ั นธรรม ทีป่ ราศจากการแบ่งแยก และส่งเสริมความปรองดอง
กันของชุมชน
ผู อ้ ยูอ่ าศัย คนท�ำงาน และผู ม้ าเยือนทุกคนจะไดร้ ับความเคารพและรู ค้ ณ
ุ ค่า
ไม่วา่ จะมีภมู หิ ลังทางวัฒนธรรม ภาษา หรือศาสนาแบบใดก็ตาม
เพือ่ ให เ้ กิดความไม่แบ่งแยก ความฉับไว และการเคารพในวัฒนธรรมของนโยบาย กระบวนการ
และบริการของนครนี้
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1.2 วัตถุประสงค์
เพือ่ เปลีย่ นหลักการเหล่านีไ้ ปสูก่ ารปฏิบตั ิ และเพือ่ ตรวจวัดความก า้ วหน า้ ของเราอย่างต่อเนือ่ ง ยุทธศาสตร์
ความหลากหลายทางวัฒนธรรมของเราจึงมีวตั ถุประสงค์ดว้ ยกันหกประการคือ
1.
2.
3.
4.
5.
6.

การฉลองและชืน่ ชมความหลากหลาย
การมีสว่ นร่วมและความสัมพันธ์
การบริการและการสนับสนุนทีฉ่ บั ไว
สภาทีค่ รบถ้วน
ความเป ็นผูน้ ำ� และการสนับสนุน
การสร้างความยัง่ ยืนของนครระดับโลก

วัตถุประสงค์เหล่านี้เปรียบเสมือนกระดูกสันหลังหลักของยุทธศาสตร์ความหลากหลายทางวัฒนธรรมป ี
2008-2011 ของเรา
ในอีกสามป ขี า้ งหน า้ ทางเราจะปฏิบตั แิ ผนริเริ่มหลายอย่างทีส่ อดคลอ้ งกับวัตถุประสงค์เหล่านี้ จะมีการเฝ ้าดู
ความคืบหน า้ โดยใช ช้ ดุ ปฏิบตั กิ ารประจ�ำป ี พร อ้ มดว้ ยผลลัพธ์ทวี่ ดั ค่าได ้
1.3 ต้นก�ำเนิดของยุทธศาสตร์
ในป ีค.ศ.2006 ทางเราได ท้ ำ� การ “ตรวจสอบทางพหุวฒ
ั นธรรม” ซึ่งประกอบดว้ ยการขอความเห็นอย่างละ
เอียดจากเจา้ หน า้ ทีแ่ ละผู จ้ ดั การฝ่ายต่างๆ ทัว่ องค์กรเรา และยังมีการตรวจสอบดา้ นนโยบายและแผนริเริ่ม
ต่างๆ ทีม่ อี ยูแ่ ลว้ ของสภาเทศบาลแห่งนี้ดว้ ย
ในป ี 2007 เราก็ไดต้ รวจสอบแผนริเริ่มเหล่านีอ้ กี ครั้งในบริบทของการก�ำหนด “ยุทธศาสตร์ความหลากหลาย
ทางวัฒนธรรม” ฉบับร่าง และได ม้ กี ารขอความเห็นเพิม่ เติมจากทั้งภายในและภายนอกองค์กรอีกรอบหนึ่ง
สิ่งทีต่ ามมาก็คอื การผสานรวมแผนริเริ่มและปฏิบตั กิ ารต่างๆทีเ่ ป น็ หลักสนับสนุนความมุง่ มัน่ ของเราในดา้ น
พหุวฒ
ั นธรรมในช่วงเวลาหลายป ที ผี่ า่ นมานี้ นอกจากนีเ้ รายังด�ำเนินแผนริเริ่มและปฏิบตั กิ ารทีจ่ ะท�ำให น้ คร
ของเรากลายเป น็ ผู น้ ำ� ในดา้ นความไม่แบ่งแยกและการตอบสนองทีฉ่ บั ไว
จนถึงป จั จุบนั ความส�ำเร็จของซิตอี้ อฟซิดนีย ์ ไดก้ ลายเป น็ หนึ่งในนครทีม่ คี วามมั่งคั่งดา้ นวัฒนธรรมและไม่
หยุดนิ่ง ยุทธศาสตร์ความหลากหลายทางวัฒนธรรมของซิตอี้ อฟซิดนียจ์ ะพัฒนาต่อจากความส�ำเร็จอันนี้
และยืนยันว่าเราจะเป น็ เมืองทีม่ ีชวี ติ ชีวาและโอกาสแก่ทกุ คน

6

ยุทธศาสตร์ความหลากหลายทางวัฒนธรรม ปี 2008 – 2011

2.0 รายละเอียดของนคร
เช่นเดียวกับเมืองใหญ่แห่งอืน่ ๆในออสเตรเลีย เขตปกครองของรัฐบาลท อ้ งถิน่ ซิตอี้ อฟซิดนีย ์ (LGA) ก็
มีความมั่งคั่งในดา้ นความหลากหลายทางวัฒนธรรม จากหน่วยงานสถิตขิ องออสเตรเลียป ี 2006
นครแห่งนี้มผี ู อ้ าศัยอยู ่ 160,000 คน โดย 35% หรือเท่ากับ 56,000 เป น็ คนทีเ่ กิดทีป่ ระเทศอืน่ และเกือบ 24%
หรือเท่ากับ 38,000 คนก็เป น็ ผู ท้ พี่ ดู ภาษาอืน่ ทีไ่ ม่ใช่ภาษาอังกฤษทีบ่ า้ น นอกจากนี้ เรายังเห็นความหลาก
หลายนีไ้ ดจ้ ากแรงงานของเมือง ซึ่งมีราว 21% ของแรงงานทีพ่ ดู ภาษาทีส่ องทีบ่ า้ น
จ�ำนวนผู อ้ ยูอ่ าศัยในซิตอี้ อฟซิดนีย ท์ มี่ บี า้ นเกิดอยู ่ในต่างประเทศนัน้ เพิม่ ขึน้ 7,050 คนในระหว่างป ี 2001 และ
2006
2.1 สถานที่เกิด
สถานทีเ่ กิดในต่างประเทศทีม่ จี ำ� นวนมากทีส่ ดุ ของเมืองเราก็คอื สหราชอาณาจักร โดยมีราว 7,800 คน
ตามดว้ ยจีน คือราว 5,600 คน นิวซีแลนด์ราว 4,700 คน อินโดนีเซียราว 3,000 คน และเกาหลีใต ร้ าว 2,500
คน

เปรียบเทียบสถานทีเ่ กิดในต่างประเทศ
สหราชอาณาจักร
จีน
นิวซีแลนด์
อินโดนีเซีย
เกาหลีใต ้ ไทย
ฮ่องกง

ซิดนีย ์ ใหญ่ (Greater Sydney) ป ี 2006

มาเลเซีย

ซิตอี้ อฟซิดนีย ์ ป ี 2006

เวียดนาม
สหรัฐ
ญีป่ ุ น่
อินเดีย
ไอร์แลนด์

0

1%

2%

3%

4%

5%

6%

7%

อัตราส่วนจ�ำนวนคน
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2.2 ภาษาที่พูด
จากทั้งหมด 56,000 คนทีเ่ กิดในต่างประเทศ มีเกือบครึ่ง (42%) พูดภาษาอังกฤษเพียงอย่างเดียว และจาก
บรรดาผู ท้ ไี่ ม่ได พ้ ดู ภาษาอังกฤษเป น็ ภาษาแรก มี 46% พูดภาษาดังกล่าวไดด้ ี อย่างไรก็ตาม มี 11% ของผู ท้ ี่
เกิดในต่างประเทศและอาศัยอยู ่ในเมืองนี้ (ราว 6,200 คน) พูดภาษาอังกฤษได ้ ไม่ดนี กั โดย25% ของคนกลุม่
นีเ้ ป น็ คนทีเ่ ดินทางมาทีน่ ไี่ ม่ถึงห า้ ป ี และมี 40% เดินทางมาอยูท่ นี่ นี่ านกว่า 15 ป แี ลว้
ในป ี 2006 ภาษาพูดทีใ่ ช ก้ นั มากทีส่ ดุ นอกจากภาษาอังกฤษก็คอื ภาษาจีนกลาง มีผู พ้ ดู 5,738 คน (4.8 %)
ตามดว้ ยกวางตุง้ (5,094 คน หรือ 4.2%) อินโดนีเซีย (2,627) เกาหลี (2,435) กรีก (2,022) รัสเซีย (1,680)
สเปน (1,569) และเวียดนาม (1,319) ตามล�ำดับ
เมือ่ เทียบกับซิดนีย ์ ใหญ่ (Greater Sydney) ภาษาทีพ่ ดู กันมากทีส่ ดุ ทีบ่ า้ นของซิตอี้ อฟซิดนีย น์ อกจาก
อังกฤษก็คอื ภาษาอินโดนีเซีย (มีสดั ส่วนมากกว่า 4.6 เท่าเมือ่ เทียบกับทีใ่ ช ้ ในซิดนีย ์ ใหญ่) ภาษารัสเซีย
(มีสดั ส่วน 4.1 เท่า) และญีป่ ุน่ (มีสดั ส่วน 3.5 เท่า) อย่างไรก็ตาม ภาษาอาหรับ/เลบานอน อิตาลี เวียดนาม
และฮินดู แม ว้ า่ จะมีผู พ้ ดู กันทีน่ ี่ แต่กม็ ผี ู ้ ใช น้ อ้ ยกว่าเมือ่ เทียบกับทีซ่ ดิ นีย ์ ใหญ่
ในบรรดาชาวอะบอริจนิ้ ของซิตอี้ อฟซิดนีย ์ มี 3.5% พูดภาษาอะบอริจนิ้ ทีบ่ า้ น ส่วนในซิดนีย ์ ใหญ่ มี 2.7%
ของชาวอะบอริจนิ้ พูดภาษาของตนเองทีบ่ า้ น
ตารางต่อไปนีแ้ สดงสัดส่วนของภาษาอืน่ ทีไ่ ม่ใช่อังกฤษและใช พ้ ดู ทีบ่ า้ นของเขตปกครองซิตอี้ อฟซิดนีย ์ นอก
จากนีย้ ังแสดงย่านชานเมืองทีม่ สี ดั ส่วนสูงสุดของผู อ้ ยูอ่ าศัยทีพ่ ดู ภาษาเหล่านีท้ บี่ า้ น
ภาษา
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จ�ำนวนผูอ้ ยูอ่ าศัย ร้อยละของประชากร ย่านชานเมืองทีม่ สี ดั ส่วนสูงสุด

จีนกลาง
กวางตุง้
อินโดนีเซีย
เกาหลี

5,738
5,094
2,627
2,435

4.8%
4.3%
2.2%
2.0%

กรีก
รัสเซีย
สเปน

2,022
1,680
1,569

1.7%
1.4%
1.3%
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ซิดนีย ซ์ ติ ี้ เฮย์มาร์เก็ต อัลติโม่ ไพร์มอนต์
ซิดนีย ซ์ ติ ี้ เฮย์มาร์เก็ต อัลติโม่ ไพร์มอนต์
ซิดนีย ซ์ ติ ี้ เฮย์มาร์เก็ต โรสเบรี่ ไพร์มอนต์
ซิดนีย ซ์ ติ ี้ เฮย์มาร์เก็ต ไพร์มอนต์ เซอรี่ฮลิ ล์
วอเทอร์ลู
โรสเบรี่ นิวทาวน์ เรดเฟ ิร์น เซอรี่ฮลิ ล์
วอเทอร์ลู เรดเฟ ิร์น โรสเบรี่ วูลลูมลู ู
โรสเบรี่ เรดเฟ ิร์น กลีบบ์ เซอรี่ฮลิ ล์

2.3 บรรพบุรุษ
ในซิตอี้ อฟซิดนีย ์ มีคนเพียง 20% ทีบ่ อกว่าบรรพบุรุษของตนเป น็ ชาวออสเตรเลีย ส่วนทีเ่ หลือบอกว่าบรรพ
บุรุษของตนเป น็ ชาวอังกฤษ (22%) ตามดว้ ยจีน (10%) ไอร์แลนด์ (9%) สก็อตแลนด์ (6%) และเยอรมัน
(3%)
เมือ่ เปรียบเทียบกับซิดนีย ์ ใหญ่ จุดทีแ่ ตกต่างกันสูงสุดในดา้ นบรรพบุรุษก็คอื ผู ท้ บี่ อกว่าบรรพบุรุษของตน
เป น็ ชาวออสเตรเลีย (25.5% เทียบกับ 19.1%) ชาวจีน (10.1% เทียบกับ 6.1%) และชาวไอร์แลนด์ (9.3% เทียบกับ
6.8%) และมีสดั ส่วนทีน่ อ้ ยกว่าก็คอื เลบานอน (0.7% เทียบกับ 2.7%) และอิตาลี (2.4% เทียบกับ 3.6%)
ประชากรชาวอะบอริจิ้นและชาวเกาะช่องแคบทอเรสที่อาศัยอยู่ในซิตี้ออฟซิดนีย์ในปี 2006 คือ 1,981 คน
คิดเป็น 1.7% ของประชากรที่นี่ โดยในซิดนีย์ใหญ่มีสัดส่วนคือ 1.1%
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3.0 ภูมหิ ลังและสิง่ แวดล้อม
3.1 นิติบัญญัติและบทบาทของรัฐบาลท้องถิ่น
กฎหมายของรัฐ NSW ที่ชอื่ Community Relations Commission and Principles of Multiculturalism Act
ั นธรรม กฎหมายนีก้ ำ� หนด
2000 (ปรับปรุงป ี 2003) ได ้ ใหค้ วามส�ำคัญกับนโยบายดา้ นพหุวฒ
“หลักการพหุวฒ
ั นธรรม” ไวส้ ปี่ ระการ เพือ่ เป น็ นโยบายของรัฐบาลนิวเซาท์เวลส์ และก�ำหนดว่าเจา้ หน า้ ทีร่ ัฐ
ต อ้ งปฏิบตั ติ ามหลักการเหล่านีเ้ วลาปฏิบตั หิ น า้ ทีข่ องตน กฎหมายฉบับนีก้ ำ� หนดหน า้ ทีข่ องซีอโี อในหน่วย
งานรัฐและสภาเทศบาลทุกหน่วย เพือ่ ให แ้ น่ใจได้วา่ ข อ้ ก�ำหนดในนโยบายของรัฐบาลเหล่านีจ้ ะถูกน�ำไปปฏิบตั ิ
หลักการพหุวฒ
ั นธรรมสีป่ ระการมีดังนี:้
หลักการข้อ 1 –	ทกุ คนในรัฐนิวเซาท์เวลส์ควรจะไดร้ ับโอกาสอย่างมากทีส่ ดุ เท่าทีจ่ ะเป น็ ไปได ้ ในการมีสว่ น
ช่วยและส่วนร่วมในทุกดา้ นของชีวติ สาธารณะ ทีพ่ วกเขามีสทิ ธิเข า้ ร่วมไดต้ ามกฎหมาย
หลักการข้อ 2 –	ทกุ คนและทุกสถาบันควรใหค้ วามเคารพและมีสว่ นในการอุ ม้ ชูวฒ
ั นธรรม ภาษา
และศาสนาของบุคคลอืน่ อย่างสอดคลอ้ งกับแนวทางดา้ นกฎหมายและสถาบันของชาว
ออสเตรเลีย ทีใ่ ชภ้ าษาอังกฤษเป น็ ภาษากลาง
หลักการข้อ 3 –	ทกุ คนควรมีโอกาสอย่างมากทีส่ ดุ เท่าทีจ่ ะเป น็ ไปได ้ ในการใชง้ านและมีสว่ นร่วมใน
กิจกรรมและโครงการต่างๆ ทีเ่ กีย่ วข อ้ ง ทีร่ ฐั บาลรัฐนิวเซาท์เวลส์เป น็ ผู จ้ ดั ท�ำหรือบริหารงาน
หลักการข้อ 4 –	สถาบันทุกแห่งในรัฐนิวเซาท์เวลส์ควรตระหนักในคุณค่าของวัฒนธรรมและภาษา ทีม่ อี ยู ่
ในประชากรของนิวเซาท์เวลส์ ว่าเป น็ ทรัพยากรอันมีคา่ และให ก้ ารสนับสนุนทรัพยากร
เหล่านี้ เพือ่ ยกระดับการพัฒนาของรัฐเราให ส้ ูงสุด
สภาท้องถิน่ ตอบรับ“หลักการพหุวฒ
ั นธรรม” นีด้ ว้ ยการจัดท�ำ “แผนทางสังคม” (Social Plan) เพือ่ ตอบสนองต่อ
“การวางแผนชุมชน/สังคมและแนวทางการรายงาน” และข อ้ ก�ำหนด “การวางแผนการบริหาร”
ตามกฎหมายรัฐบาลท อ้ งถิน่ ป ี 1993 (ฉบับปรับปรุง) รวมถึงกฎระเบียบทีเ่ กีย่ วข อ้ งต่างๆ
แนวทางชุมชน/สังคมของสภาท อ้ งถิน่ ของรัฐ NSW นีจ้ ะยึดตามแนวทางดา้ นความยุตธิ รรมทางสังคมของรัฐ
บาลรัฐ NSW ทีม่ คี วามครอบคลุมมากกว่า ซึ่งประกอบดว้ ยกลุม่ เป ้าหมายเจ็ดกลุม่ หนึ่งในเจ็ดก็คอื คนทีม่ ภี มู ิ
หลังทางวัฒนธรรมและภาษาทีแ่ ตกต่างกัน
สภาท อ้ งถิน่ ของนิวเซาท์เวลส์มบี ทบาทส�ำคัญในการส่งเสริมหลักการพหุวฒ
ั ธรรมของรัฐ NSW และมีสภา
หลายแห่งได จ้ ดั ท�ำโครงการและบริการพหุวฒ
ั นธรรมหลากหลายประเภทให แ้ ก่ชมุ ชนที่มีความหลากหลาย
ของตนไดอ้ ย่างเหมาะสมทางวัฒนธรรมและมีบอ่ ยครั้งทีท่ ำ� ดว้ ยวิธีการสร า้ งสรรค์แบบใหม่ๆ นอกจากนี้ สภา
หลายแห่งก็สามารถส่งเสริ มหลักการทั้ งสี่ประการด ว้ ยการตัดสินใจผ่านทางการวางแผนการคัดเลือก
พนักงาน และการสือ่ สาร
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3.2 ความสัมพันธ์กับแผนของนคร
นโยบายทางสังคมของซิตอี้ อฟซิดนีย ์ (2006) ประกอบความรับผิดชอบต่างๆ ดังต่อไปนี:้
n
n
n
n

การยอมรับในชาวออสเตรเลียพืน้ เมือง
การเห็นคุณค่าของคนทุกคน
ความหลากหลายคือจุดแข็ง
การตัดสินใจทีเ่ ป น็ ธรรมและไม่แบ่งแยก

นอกจากนีย้ ังมีการก�ำหนดบทบาทของสภาในเรื่อง:
n
n
n
n
n

ความเป น็ ผู น้ ำ� ทางสังคม
การให ข้ อ้ มูล
การส่งเสริมการมีสว่ นร่วม
การวิจยั
การสนับสนุน

ยุทธศาสตร์นเี้ ป น็ การประยุกต์ ใช ห้ ลักการและบทบาทต่างๆ ทีบ่ ญ
ั ญัตไิ ว้ ใน “นโยบายทางสังคม” และเป น็ การ
ก�ำหนดทิศทางทีจ่ ะจัดการกับความจ�ำเป น็ ก่อนหลังส�ำหรับคนทีม่ ภี มู หิ ลังทางวัฒนธรรมและภาษาทีแ่ ตก
ต่างกันในแผนทางสังคมของเราป ี 2006-2010
3.3 แผนริเริ่มส�ำหรับชุมชนที่หลากหลายทางวัฒนธรรมและภาษา และความส�ำเร็จจนถึงปัจจุบัน
ยุทธศาสตร์นไี้ ด ผ้ สานรวมความรับผิดชอบต่างๆ ของเราทีม่ ใี นการสร า้ งซิดนีย ท์ มี่ คี วามหลากหลายทางวัฒน
ธรรม และสร า้ งขึน้ มาจากนโยบายและแผนริเริ่มหลายอย่างทีไ่ ด ช้ ว่ ยให ซ้ ติ อี้ อฟซิดนียก์ ลายเป น็ อย่างในป จั จุ
บัน ตัวอย่างยุทธศาสตร์ดังกล่าวมีดังนี้
งานฉลองของหลากหลายวัฒนธรรม
นครของเรามีกจิ กรรมทางวัฒนธรรมทีป่ ระสบความส�ำเร็จอย่างสูง และแผนริเริ่มข า้ มวัฒนธรรมทีเ่ ป น็ การ
ฉลองแด่ความหลากหลายทางวัฒนธรรมของนครแห่งนี้ และช่วยเสริมสร า้ งความเข า้ ใจและความเคารพระ
หว่างชุมชนต่างๆ
เราเป น็ ผู จ้ ดั และสนับสนุนการจัดงานใหญ่ของหลายวัฒนธรรมทุกป ี อาทิเช่น:
n

โครงการอยูก่ นั อย่างปรองดอง (Living in Harmony): เราเป น็ ผู ป้ ระสานงานโครงการ Living in
Harmony มาเป น็ เวลาหลายป ี ด้วยความร่วมมือจากกลุม่ และองค์กรในชุมชนหลายองค์กร นอกจากนี้
ในช่วงสัปดาห์กอ่ นถึงวันฮาร์ โมนีเ่ ดย์ (21 มีนาคม) ทางเราจัดกิจกรรมหลายอย่างเช่น คอนเสิรต์
ทัวร์ข า้ มวัฒนธรรม การเสวนาทางวัฒนธรรม การประชุมเชิงปฏิบตั กิ าร และค�ำ่ คืนแห่งภาพยนตร์
กิจกรรมเหล่านี้ชว่ ยส่งเสริมความเข า้ ใจและปฏิสมั พันธ์ระหว่างชุมชนต่างๆ
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n

n

เทศกาลไพรโม่ อิตาเลียโน่ (Primo Italiano): จัดทีถ่ นนสแตนลีย ์ อีสต์ซดิ นีย ์ ในเดือนพฤษภาคม นี่
คือเทศกาลประจ�ำป ที จี่ ดั ขึน้ เพือ่ ฉลองแด่ยา่ นลิตเติล้ อิตาลียา่ นแรกของนครซิดนียด์ ว้ ยอาหาร ไวน์
และความบันเทิงแบบอิตาเลียนยุคป จั จุบนั
เทศกาลตรุษจีนของเมือง: ส�ำหรับนอกทวีปเอเชียแลว้ เทศกาลนีข้ องเมืองคือหนึ่งในการฉลองที่
ใหญ่ทสี่ ดุ ของวันขึน้ ป ใี หม่ทางจันทรคติ มีขบวนพาเหรด ตลาดกลางคืน ร า้ นอาหาร การแข่งเรือมังกร
ทัวร์และงานอืน่ ๆ อีกมากมาย

โครงการประวัติศาสตร์ของซิตี้ออฟซิดนีย์
ในโครงการประวัตศิ าสตร์ของซิตอี้ อฟซิดนีย ์ เรามีความมุง่ มัน่ อย่างแรงกลา้ ทีจ่ ะช่วยเหลือและบันทึกประวัติ
ศาสตร์ของผู ย้ า้ ยถิน่ และผู ล้ ภี้ ยั โดยมีแผนริเริ่มดังต่อไปนี:้
n

n

n

n

ดิกชันนารีออฟซิดนีย ์: โครงการนี้มเี ป ้าหมายทีจ่ ะน�ำเสนอประวัตศิ าสตร์ของนครซิดนียท์ างอินเตอร์
เน็ตและผ่านทางสือ่ อืน่ ๆ เพือ่ เป น็ เวทีสำ� หรับการอภิปรายสาธารณะ การศึกษา และความบันเทิง โดย
จะประกอบดว้ ยสือ่ ความรู ม้ ากมายเกีย่ วกับเชือ้ ชาติและกลุม่ วัฒนธรรมต่างๆ ทุกกลุม่
โบรชัวร์ทวั ร์เดินเทีย่ วด้วยตนเอง: โบรชัวร์ทวั ร์เดินเทีย่ วชมประวัตศิ าสตร์ดว้ ยตนเองนีจ้ ะแนะ
น�ำชาวซิดนียแ์ ละผู ม้ าเยือนให ท้ ราบเกีย่ วกับแง่มมุ ต่างๆ ของประวัตศิ าสตร์อนั น่าหลงใหลของ
ซิดนีย ์ เช่น การเทีย่ วชมสถานทีต่ า่ งๆ ทีม่ คี วามส�ำคัญต่อชุมชนพหุวฒ
ั นธรรมของซิตอี้ อฟซิดนีย ์
อย่างเช่น ย่านชาวสเปนและไชน่าทาวน์ นอกจากนี้ ยังมีโบรชัวร์อกี อันทีแ่ นะน�ำประวัตศิ าสตร์ยคุ
อาณานิคมของซิดนีย ์ โบรชัวร์ทวั ร์เดินเทีย่ วนีไ้ ดร้ ับการแปลเป น็ ภาษาจีน เกาหลี และญีป่ ุน่ แลว้
ประวัตศิ าสตร์จากค�ำพูด: หลักฐานจากค�ำพูดมักจะเป น็ จุดเริ่มต น้ ทีด่ สี ำ� หรับการบันทึกชีวติ ประจ�ำ
วันของผูค้ น ในโครงการประวัตศิ าสตร์ของซิตอี้ อฟซิดนีย ์ เรารวบรวมและเรียบเรียงประวัตศิ าสตร์จาก
ค�ำพูดของผู ย้ า้ ยถิน่ และผู อ้ พยพ รวมถึงการตั้งถิน่ ฐานของพวกเขาในนครซิดนีย ์
เว็บไซต์บารานี่ (Barani): เราไดส้ ง่ เสริมความเข า้ ใจและซาบซึ้งในคุณค่าในวัฒนธรรมอะบอริจนิ้ ใน
นครแห่งนี้ ดว้ ยการจัดท�ำเว็บไซต์ “บารานี”่ ขึน้ ในเว็บไซต์นจี้ ะมีประวัตศิ าสตร์ เรื่องราวชีวติ และรูป
ภาพของชายหญิงชาวพืน้ เมืองผู ท้ ไี่ ด ท้ ำ� คุณประโยชน์อย่างมากต่อคนและประเทศของพวกเขา

การระบุหาโอกาสที่จะประชาสัมพันธ์เว็บไซต์นี้เพิ่มเติมรวมทั้งการยกระดับความเข า้ ใจและความเคารพใน
วัฒนธรรมอะบอริจนิ้ ของชุมชนทีม่ คี วามหลากหลายทางวัฒนธรรมและภาษา นัน้ เป น็ ภาระรับผิดชอบอันต่อ
เนือ่ งของนครแห่งนี้
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สัปดาห์ NAIDOC
ทางเราสนับสนุนและประสานงานกับชุมชนชาวอะบอริจนิ้ และชาวเกาะช่องแคบทอเรส เพือ่ จัดกิจกรรม
หลายอย่างในสัปดาห์แรกของเดือนกรกฎาคมของทุกป ี สัปดาห์ NAIDOC นีจ้ ะเป น็ การฉลองแด่ประวัติ
ศาสตร์ วัฒนธรรม และความส�ำเร็จของชาวอะบอริจนิ้ และชาวเกาะช่องแคบทอเรส และมุง่ มัน่ ทีจ่ ะชักชวน
สมาชิกชุมชนของเราเข า้ มาร่วมในงานนี้ รวมทั้งคนทีม่ ภี มู หิ ลังเป น็ ผู ย้ า้ ยถิน่ และผู อ้ พยพดว้ ย
โครงการเงินช่วยเหลือและสปอนเซอร์
ในโครงการเงินช่วยเหลือและสปอนเซอร์ของเรา จะมีการให เ้ งินทุนและสิ่งของแก่กลุม่ และองค์กรต่างๆ
ในชุมชน กลุม่ ทีเ่ ราจะช่วยเหลือเป น็ กลุม่ แรกๆ ก็คอื คนทีม่ ภี มู หิ ลังทางวัฒนธรรมและภาษาทีห่ ลากหลาย
นอกจากนี้ โครงการเงินช่วยเหลือและสปอนเซอร์จะใหค้ วามช่วยเหลืออย่างครบถว้ นแก่องค์กรและ กลุม่ ต่างๆ
ในชุมชน เพือ่ ก�ำหนดยุทธศาสตร์ ในการเสริมสร า้ งความเข า้ ใจและปรับปรุงการเข า้ ถึงข อ้ มูลข่าวสารและบริ
การของผู ท้ มี่ าจากชุมชนทีม่ คี วามหลากหลายทางวัฒนธรรมและภาษา
ห้องสมุด
เครือข่ายห อ้ งสมุดของสภาจะมีคอลเลคชัน่ ภาษาของชุมชนทีค่ รบถ ว้ น ทีจ่ ะมีภาษาของชุมชนอย่างน อ้ ย
เกา้ ภาษา ฝ่ายบริการของห อ้ งสมุดได้รวบรวมและวิเคราะห์ข อ้ มูลด้านเชือ้ ชาติของผู ม้ าใช บ้ ริการ เพือ่ หาว่ามี
ความจ�ำเป น็ ต อ้ งใชค้ อลเลคชัน่ ภาษาใดบ า้ ง และเพือ่ หาเหตุผลรองรับในการขยายห อ้ งสมุด
ชิลเดรนเซอร์วิส
บริการนี้ผสานรวมความเข า้ ใจและซาบซึ้งข า้ มวัฒนธรรมอย่างจริงจังเข า้ สู ่โครงการ นอกจากนี้ชลิ เดรนเซอร์
วิสยังใช ป้ ระโยชน์จากความสามารถของอาสาสมัครทีม่ าจากหลายภูมหิ ลังทางวัฒนธรรมในกิจกรรมต่างๆ
ทีศ่ นู ย์ และมีการโชว์รูปภาพและเฉลิมฉลองในเทศกาลต่างๆ จากทัว่ โลก
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แรงงานหลากหลายวัฒธรรม
เราจะเห็นความหลากหลายทางวัฒนธรรมไดจ้ ากแรงงานของเรา ในเดือนกรกฎาคมป ี 2006 ผลส�ำรวจความ
หลากหลายของเจา้ หน า้ ทีร่ ะบุวา่ 25% ของเจา้ หน า้ ทีใ่ นสภาเทศบาลนัน้ เป น็ คนทีเ่ กิดในต่างประเทศ มี 21%
พูดภาษาทีส่ อง มี 15% มาจากภูมหิ ลังทีพ่ ดู ภาษาอืน่ ทีไ่ ม่ใช่อังกฤษ และมี 3% มาจะภูมหิ ลังอะบอริจนิ้ และ
ชาวเกาะช่องแคบทอเรส
เรายังจา้ งเจา้ หน า้ ทีเ่ ฉพาะทางอีกดว้ ย เรามี “เจา้ หน า้ ทีพ่ ฒ
ั นาพหุวฒ
ั นธรรม” เพือ่ ใหค้ ำ� ปรึกษาแก่สภาเทศ
บาลในเรื่องเกีย่ วกับประเด็นต่างๆ ทางพหุวฒ
ั นธรรมและก�ำหนดนโยบายดา้ นพหุวฒ
ั นธรรม เจา้ หน า้ ทีพ่ ฒ
ั
นาพหุวัฒนธรรมนี้ยังมีสว่ นร่วมในเวทีอภิปรายของรัฐบาลและไม่ใช่รัฐบาลหลายแห่งเพื่อให ก้ ารสนับสนุน
ชุมชน นอกจากนีย้ ังมีการสร า้ งเครือข่าย ใหค้ ำ� ปรึกษา และสนับสนุนองค์กรและกลุม่ ต่างๆ ในชุมชน เจา้ หน า้ ที่
พัฒนาพหุวฒ
ั นธรรมยังท�ำหน า้ ทีป่ ระสานงานโครงการ “อยูก่ นั อย่างปรองดอง” ประจ�ำป ีอีกดว้ ยบริการห อ้ ง
สมุดของสภายังจ า้ งบรรณารักษ์จากหลายวัฒนธรรมเพื่อให แ้ น่ใจว่าบริการห อ้ งสมุดจะสามารถตอบสนอง
ความต อ้ งการของชุมชนทีห่ ลากหลายของนครแห่งนีไ้ ด ้
บริการต่างๆ ของนคร อย่างเช่น ห อ้ งสมุดและบริการส�ำหรับเด็ก ผู ส้ ูงอายุ และผู พ้ กิ าร ไดก้ ำ� หนดยุทธศาสตร์
และนโยบายเชิงรุกเพือ่ ท�ำให บ้ ริการของตนสามารถเข า้ ถึงไดด้ ีขึ้นจากชุมชนทีม่ วี ฒ
ั นธรรมและภาษาที่หลาก
หลาย นีย่ ังรวมถึงการจา้ งเจา้ หน า้ ทีส่ องภาษาและสองวัฒนธรรม และการรวบรวมข อ้ มูลเชือ้ ชาติของผู ม้ า
ใช บ้ ริการอย่างเป น็ ประจ�ำอีกด้วย เพือ่ ช่วยในการวางแผนและประเมินผล ทางเราได้รวบรวมข อ้ มูลทีค่ รบถว้ น
เกีย่ วกับรายละเอียดทางประชากรศาสตร์และเป ิดเผยข อ้ มูลนีไ้ ว ท้ เี่ ว็บไซต์ของเราแลว้
ศูนย์ชมุ ชนอัลติโม่ (Ultimo Community Centre) คือตัวอย่างของการใช น้ โยบายเหล่านีใ้ นพืน้ ทีท่ อ้ งถิน่
ศูนย์แห่งนีจ้ า้ งเจา้ หน า้ ทีส่ องภาษา และป จั จุบนั ก็มลี กู คา้ หลายร อ้ ยคนจากภูมหิ ลังทีพ่ ดู ภาษาจีน คิดเป น็
50% ของจ�ำนวนสมาชิกรวม ศูนย์แห่งนีย้ ังสนับสนุนและส่งเสริมการมีสว่ นร่วมของอาสาสมัครทีพ่ ดู ภาษา
จีนอีกดว้ ย มีการจัดตั้ง “กลุม่ ชาวจีนสูงอายุ” ทีเ่ ป ิดสอนชัน้ เรียนศิลปะเป น็ ประจ�ำและท�ำโครงการดา้ นสังคมที่
มีผู ม้ าใช บ้ ริการกว่า 170 คนต่อสัปดาห์
การขอความเห็นเพื่อโครงการ Sustainable Sydney 2030
โครงการซิดนีย ท์ ยี่ ั่งยืน (Sustainable Sydney 2030) คือโครงการวางแผนยุทธศาสตร์เพือ่ สร า้ งแผนเป น็
แนวทางพัฒนาซิตอี้ อฟซิดนีย ์ ในช่วงอีก 20 ป ขี า้ งหน า้ และอนาคตต่อจากนัน้ โครงการนีไ้ ด ป้ ระยุกต์ ใช ย้ ทุ ธ
ศาสตร์ทมี่ คี วามสร า้ งสรรค์และครบถ้วนในการปรึกษากับชุมชนหลากวัฒนธรรมของเมือง จนถึงป ัจจุบนั เมือง
เราได ท้ ำ� การขอความเห็นโดยตรงจากชาวเมืองซิดนีย ม์ ามากกว่า 3 พันคนแลว้
ซึ่งเป น็ คนหลากหลายประเภท โดยผ่านทางเวทีอภิปราย การประชุมเชิงปฏิบตั กิ าร การพูดคุย
อาหารกลางวันโต๊ะกลม โครงการแต่งกลอนของโรงเรียน และการเจรจากับผู น้ ำ� ชุมชนชาวจีน
ความส�ำเร็จและผลลัพธ์เหล่านีเ้ กิดขึน้ ไดจ้ ากวัตถุประสงค์ แผนริเริ่ม และปฏิบตั กิ ารดังต่อไปนี้
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4.0 วัตถุประสงค์ แผนริเริม่ และปฏิบตั กิ าร
ยุทธศาสตร์ความหลากหลายทางวัฒนธรรมของซิตอี้ อฟซิดนียป์ ี 2008 – 2011 มีวตั ถุประสงค์อยูด่ ว้ ยกันหก
ข อ้ คือ:
1. การฉลองและชื่นชมความหลากหลาย
ยอมรับ สนับสนุน และฉลองแด่ความหลากหลายทางวัฒนธรรมอันมั่งคั่งของผู อ้ ยูอ่ าศัย คนท�ำงาน
และผู ม้ าเยือนของเมืองนี้
2. การมีส่วนร่วมและความสัมพันธ์
เพิม่ โอกาสของสมาชิกชุมชนของหลายวัฒนธรรมและภาษา เพือ่ ให ส้ ามารถเข า้ ถึงและมีสว่ นร่วมในชีวติ ของ
เมืองนี้
3. การบริการและการสนับสนุนที่ฉับไว
ให บ้ ริการต่างๆ ทีต่ อบสนองอย่างฉับไวต่อชุมชน และสามารถสนับสนุนผู ท้ มี่ คี วามต อ้ งการทางวัฒนธรรม
และภาษาจ�ำเพาะอย่างได ้
4. สภาที่ครบถ้วน
แน่ใจว่าเจา้ หน า้ ทีข่ องสภาเทศบาลของเมืองจะมาจากชุมชนของหลายวัฒนธรรมแลว้
5. ความเป็นผู้น�ำและการสนับสนุน
เสาะหาโอกาสทีซ่ ติ อี้ อฟซิดนียจ์ ะแสดงความเป น็ ผู น้ ำ� และร่วมงานกับฝ่ายต่างๆ เพือ่ สนับสนุนชุมชนทีม่ คี วาม
หลากหลายทางวัฒนธรรม
6. การสร้างความยั่งยืนของนครระดับโลก
ใช ป้ ระโยชน์ทางเศรษฐกิจจากความหลากหลายทางวัฒนธรรมให ม้ ากทีส่ ดุ และหาทางสร า้ งความยั่งยืนให ้
ซิดนียเ์ ป น็ นครระดับโลก
ต่อไปนี้คอื รายชือ่ แผนริเริ่มทีเ่ ราจะท�ำโดยยึดตามวัตถุประสงค์แต่ละข อ้ พร อ้ มดว้ ยชุดปฏิบตั กิ ารทีจ่ ะน�ำไป
ลงมือปฏิบตั ริ ะหว่างป ี 2008 และ 2011
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4.1 การฉลองและชื่นชมความหลากหลาย
ซิตอี้ อฟซิดนีย ์ ให ก้ ารยอมรับ สนับสนุน รู ค้ ณ
ุ ค่า และฉลองแด่ความหลากหลายทางวัฒนธรรมอันมั่งคั่งของผู ้
อยูอ่ าศัย คนท�ำงาน และผู ม้ าเยือนของเมืองนี้
เราฉลองแด่ความมีสสี นั และชีวติ ชีวาของเมืองนีท้ เี่ กิดมาจากการทีผ่ ู อ้ ยูอ่ าศัยในเมืองนีก้ ว่าหนึ่งในสามเป น็ ผู ้
ทีเ่ กิดในต่างประเทศ ซึ่งต่างก็นำ� ทักษะ วัฒนธรรม ภาษา และศาสนาทีห่ ลากหลายมาสูน่ ครแห่งนี้
การจะเพิม่ ชีวติ ชีวาและโอกาสในการฉลองและสนับสนุนความหลากหลาย ซิตอี้ อฟซิดนีย ม์ งุ ่ มัน่ ทีจ่ ะด�ำเนิน
แผนริเริ่มดังต่อไปนี:้
1.1 ท�ำการจัดงานใหญ่เพือ่ ฉลองแด่ความหลากหลาย
1.2 ส่งเสริมความปรองดองในชุมชน
1.3 สนับสนุนการฉลองแด่ความหลากหลายของชุมชน
1.4 โชว์ความหลากหลาย ผ่านทางภาพ งานศิลป ์ และเอกสารต่างๆ ของเมือง
1.5 ประชาสัมพันธ์ประวัตศิ าสตร์และมรดกทีม่ คี วามหลากหลายทางวัฒนธรรมของเรา
1.6 มีสว่ นร่วมอย่างจริงจังในพิธสี าบานตนเป น็ พลเมือง
1.7	ส่งเสริมวัฒนธรรมและมรดกของชาวอะบอริจนิ้ และชาวเกาะช่องแคบทอเรสสูก่ ารเป น็ ชุมชนหลาก
วัฒนธรรมและภาษา
4.2 การมีส่วนร่วมและความสัมพันธ์
ทุกคนทีอ่ าศัย ท�ำงาน ศึกษา หรือมาเยือนซิตอี้ อฟซิดนีย น์ นั้ ต่างก็มสี ิ่งทีไ่ ด ม้ อบให แ้ ก่วถิ ีชวี ติ ของชุมชน ทักษะ
ความสามารถ และประสบการณ์ตา่ งๆ ทีม่ นี นั้ คือส่วนประกอบหนึ่งทีท่ ำ� ให ซ้ ดิ นียก์ ลายเป น็ สถานทีท่ ดี่ ที สี่ ดุ
ส�ำหรับการใช ช้ วี ติ และท�ำงาน
“เมืองทีเ่ ข า้ ถึงได ”้ คือเมืองทีผ่ ู อ้ ยูอ่ าศัยทุกคนมีโอกาสในการใช บ้ ริการและการอ�ำนวยความสะดวกต่างๆ
และมีสว่ นร่วมในกระบวนการตัดสินใจ ส�ำหรับผู ท้ ไี่ ม่ได้พดู อังกฤษเป น็ ภาษาแรก ก็อาจตอ้ งมีการจัดหาบริการ
ล่ามแปลภาษา และจัดเตรียมข อ้ มูลหลายภาษาและหลายรูปแบบ
เพือ่ เพิม่ โอกาสแก่ผู อ้ าศัย คนท�ำงาน หรือผู ม้ าเยือนทีม่ าจากภูมหิ ลังทางวัฒนธรรมและภาษาทีต่ า่ งกันให ้
สามารถเข า้ ถึงและมีสว่ นร่วมในวิถีชวี ติ ของเมืองได ้ ทางสภาเทศบาลซิตอี้ อฟซิดนียจ์ ึงมุง่ มัน่ ทีจ่ ะท�ำแผนริเริ่ม
ต่อไปนี:้
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2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
2.6
2.7

ก�ำหนด “ระเบียบการสือ่ สารพหุวฒ
ั นธรรม” เช่นการใช ก้ ารแปลภาษาอย่างมียทุ ธศาสตร์
ปรับปรุงเว็บไซต์หลายภาษาของเมืองนี้
จัดหาบริการล่ามแปลภาษาทีเ่ ข า้ ถึงไดง้ า่ ย
รับสมัครและใชง้ านเจา้ หน า้ ทีส่ องภาษาอย่างมียทุ ธศาสตร์
สร า้ งการสือ่ สารทีเ่ ข า้ ถึงได ้
ขอความเห็นอย่างครบถ ว้ น
จัดหาสถานทีแ่ ละสิ่งอ�ำนวยความสะดวกทีเ่ ข า้ ถึงได ้

4.3 การบริการและการสนับสนุนที่ฉับไว
ซิตอี้ อฟซิดนีย ม์ คี วามภูมใิ จในเงินอุดหนุน สปอนเซอร์ รวมถึงบริการทางสังคมและข อ้ มูลทีเ่ ราไดจ้ ดั ให แ้ ก่ชมุ
ชนต่างๆ แผนริเริ่มเหล่านี้มขี นึ้ เพือ่ ประโยชน์แก่ผู อ้ ยูอ่ าศัยทุกคน ดังนัน้ จึงความมีการตอบสนองทีฉ่ บั ไวต่อ
ความต อ้ งการของสมาชิกชุมชน
เพือ่ ให แ้ น่ใจไดว้ า่ สมาชิกชุมชนทุกคนไดร้ ับโอกาสในการใช บ้ ริการของเมือง และสามารถตอบสนองต่อความ
ต อ้ งการได เ้ ป น็ อย่างดี ทางซิตอี้ อฟซิดนียจ์ ึงมุง่ มัน่ ทีจ่ ะด�ำเนินแผนริเริ่มดังต่อไปนี้
3.1 แจกเงินอุดหนุนและสปอนเซอร์ ให อ้ ย่างครบถ ว้ นทุกชุมชนทีม่ หี ลากหลายวัฒนธรรมและภาษา
3.2 ด�ำเนินโครงการบริการชุมชนหลากหลายวัฒนธรรม
3.3 จัดหาบริการห อ้ งสมุดทีค่ รบถ ว้ น
3.4 ปรับปรุงความครบถ ว้ นของบริการหลัก
3.5 ปรับปรุงความครบถ ว้ นของกิจกรรมการวางแผนและการออกแบบ
3.6 ท�ำการศึกษาวิจยั ความต อ้ งการของชุมชนทีม่ หี ลากหลายวัฒนธรรมและภาษา
3.7	ช่วยเหลือในการสร า้ งศักยภาพของชุมชนหลายวัฒนธรรม เพือ่ สนับสนุนและตอบสนองต่อความต อ้ ง
การและป ญ
ั หาต่างๆ ทีเ่ กิดขึน้
3.8 สนับสนุนและตอบรับความต อ้ งการของชุมชนขนาดเล็กและทีเ่ พิ่งเกิดใหม่
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4.4 สภาที่ครบถ้วน
ชุมชนที่มีความหลากหลายทางวัฒนธรรมและภาษาก็ควรจะได ร้ ั บบริการของเจ า้ หน า้ ที่สภาเทศบาลที่มี
ความหลากหลายในระดับเดียวกัน เช่นเดียวกับการทีค่ วามหลากหลายทางวัฒนธรรมคือความเป น็ จริงที่ชดั
เจนบนท อ้ งถนนของนครซิดนีย ์ ก็ควรเป น็ ความเป น็ จริงบนทางเดินในสภาเทศบาลเช่นกัน
การอบรมเจา้ หน า้ ทีใ่ นดา้ นความรู ข้ า้ มวัฒนธรรม การรับเจา้ หน า้ ทีส่ องภาษาและการจา้ งผู เ้ ชีย่ วชาญพหุ
วัฒนธรรม ต่างก็มสี ว่ นช่วยในการสร า้ งแรงงานทีแ่ ข็งแกร่งและตอบสนองไดฉ้ บั ไว
เพือ่ ให บ้ รรลุจดุ หมายของการเป น็ เมืองทีค่ รบถ ว้ น ซิตอี้ อฟซิดนียจ์ ึงมุง่ มัน่ ทีจ่ ะท�ำแผนริเริ่มดังต่อไปนี:้
4.1
4.2
4.3
4.4
4.5
4.6

ยืนยันว่าการตัดสินใจของสภาจะมีความครบถ ว้ น
จา้ งเจา้ หน า้ ทีเ่ ชีย่ วชาญพิเศษดา้ นพหุวฒ
ั นธรรม
จัดตั้งคณะทีป่ รึกษาพหุวฒ
ั นธรรม
จา้ งเจา้ หน า้ ทีจ่ ากหลายวัฒนธรรม
ท�ำการอบรมเจา้ หน า้ ทีเ่ รื่องความรู ข้ า้ มวัฒนธรรม
ตัดสินใจโดยยึดตามข อ้ มูลหลักฐาน

4.5 ความเป็นผู้น�ำและการสนับสนุน
การสร า้ งชุมชนแห่งศตวรรษที่ 21 จ�ำเป น็ ต อ้ งมีวสิ ยั ทัศน์ทมี่ องไปให ้ ไกลกว่าพรมแดนทางกายภาพของนคร
แห่งนี้
ด ว้ ยการยอมรับในคุณค่าของความหลากหลายทางวัฒนธรรมที่มีตอ่ ความส�ำเร็จทางเศรษฐกิจและสังคม
ของซิดนีย ์ ซิตอี้ อฟซิดนียอ์ ยู ่ในฐานะทีส่ ามารถชักจูงสภาของนครอืน่ ๆ และรัฐบาลระดับรัฐและประเทศให ้
การก�ำหนดนโยบายและปฏิบตั กิ ารเพิม่ เติม เพือ่ ยกระดับความปรองดองและครบถ ว้ นของชุมชน เพือ่ ท�ำให ้
ออสเตรเลียเป น็ สถานทีด่ กี ว่าเดิมเพือ่ พวกเราทุกคน
ในฐานะสภาท อ้ งถิน่ หลักของนครหลวงของรัฐนิวเซาท์เวลส์ ซิตอี้ อฟซิดนีย ม์ บี ทบาทส�ำคัญในการสนับสนุน
และเป น็ ผู น้ ำ� ในรัฐนีแ้ ละพืน้ ทีอ่ นื่ ๆ
เพือ่ ก า้ วสูค่ วามส�ำเร็จในดา้ นบทบาทความเป น็ ผู น้ ำ� และการสนับสนุน ซิตอี้ อฟซิดนียจ์ ึงมุง่ มัน่ ทีจ่ ะท�ำแผนริ
เริ่มดังต่อไปนี:้
5.1
5.2
5.3
5.4
5.5
5.6

ประชาสัมพันธ์ ให ท้ ราบถึงประโยชน์ของความหลากหลายทางวัฒนธรรม
สนับสนุนและช่วยเหลือผู ล้ ภี้ ยั และผู ต้ อ้ งการทีล่ ภี้ ยั
ส่งเสริมแผนริเริ่มเกีย่ วกับอาสาสมัครพหุวฒ
ั นธรรมและผู ย้ า้ ยถิน่ ทีม่ ที กั ษะ
ประสานงานกับระดับชัน้ อืน่ ๆ ของรัฐบาล
ติดต่อสัมพันธ์กบั ชุมชน
ประชาสัมพันธ์ยทุ ธศาสตร์ความหลากหลายทางวัฒนธรรม
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4.6 การสร้างความยั่งยืนของนครระดับโลก
ออสเตรเลียเป น็ ส่วนหนึ่งของประชาคมโลก และซิตอี้ อฟซิดนียก์ เ็ ป น็ จุดเชือ่ มต่อส�ำคัญระหว่างประเทศของ
เรากับส่วนอืน่ ของโลก โดยเฉพาะภูมภิ าคเอเชียแปซิฟ ิก
การสื่อสารและวิธีการเดินทางสมัยใหม่ท�ำให ท้ ั้งข อ้ มูลและผู ค้ นนั้นเคลื่อนย า้ ยอย่างทีไ่ ม่เคยเป น็ มาก่อน
ตลาดนานาชาติแบบนีเ้ องทีค่ วามหลากหลายทางวัฒนธรรมและภาษาจะแสดงศักยภาพไดอ้ ย่างเต็มที่ และ
เศรษฐกิจทีต่ ระหนักถึงสิ่งนีก้ จ็ ะเจริญรุง่ เรืองอย่างแน่นอน
ซิตี้ออฟซิดนียส์ ามารถใช ป้ ระโยชน์นานาประการของการเป น็ เมืองระดับโลกชั้นน�ำของออสเตรเลียไดด้ ว้ ย
การช่วยเหลือและส่งเสริมธุรกิจทีม่ คี วามหลากหลายทางวัฒนธรรมและภาษา รวมถึงคนท�ำงานและนักเรียน
ให ส้ ามารถแสดงศักยภาพของตนไดอ้ ย่างเต็มที่ ดว้ ยวิธเี ช่นนี้ ซิดนียจ์ ึงสามารถรักษาความนิยมในฐานะ
ปลายทางการท่องเทีย่ วชัน้ น�ำ และเป น็ ศูนย์กลางทีน่ า่ สนใจในสายตาของบริษัทระดับโลกในการมาเป ิดร า้ น
สาขา
การเสริมสร า้ งสถานะของซิดนีย ์ ให เ้ ป น็ เส น้ ทางส�ำคัญสูเ่ ศรษฐกิจระดับโลกของประเทศออสเตรเลียในอีกสาม
ป ขี า้ งหน า้ นัน้ ซิตอี้ อฟซิดนีย ม์ งุ ่ มัน่ ทีจ่ ะท�ำแผนริเริ่มดังต่อไปนี้
6.1
6.2
6.3
6.4
6.5
6.6

สร า้ งความยั่งยืนให แ้ ก่สถานะการเป น็ นครระดับโลกของเรา
ปรับปรุงการวางแผนทางสังคมและตัวเมืองของเรา
ส่งเสริมชุมชนธุรกิจทีม่ คี วามหลากหลายทางวัฒนธรรม
ส่งเสริมนักศึกษานานาชาติ
ประชาสัมพันธ์การท่องเทีย่ ว
สนับสนุนประโยชน์ทางเศรษฐกิจของความหลากหลายทางวัฒนธรรม
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5.0 เปลีย่ นยุทธศาสตร์ให้เป็นการปฏิบตั ิ
เพื่อปฏิบัติการสนับสนุนยุทธศาสตร์ความหลากหลายทางวัฒนธรรมของเมืองเราจึงมีการปฏิบัติขั้นตอน
หลายขัน้ เพือ่ ให แ้ น่ใจไดว้ า่ จะมีการด�ำเนินแผนริเริ่มและปฏิบตั กิ ารต่างๆ รวมถึงมีการสรุปผลและตรวจตรา
เป น็ ประจ�ำ อาทิเช่น:
5.1 แผนปฏิบัติการของยุทธศาสตร์ความหลากหลายทางวัฒนธรรม ปี 2008–2011
เพือ่ ให ย้ ทุ ธศาสตร์นสี้ มบูรณ์ ทางเราไดจ้ ดั ท�ำเมตริกซ์แผนปฏิบตั กิ าร (Action Plan matrix) อย่างละเอียด ซึ่ง
จะมีรายการของปฏิบตั กิ ารและความรับผิดชอบแต่ละอย่าง
ทันทีทอี่ นุมตั ิ เมตริกซ์แผนปฏิบตั กิ ารนีก้ จ็ ะได้รับการก�ำหนดวันเสร็จ เป ้าหมาย และสิง่ ตอ้ งส่งมอบทีป่ รับปรุง
ใหม่แลว้ ตามแผนริเริ่มแต่ละแผน
เมตริกซ์นจี้ ะกลายเป น็ เอกสารแผนงานภายในส�ำหรับเจา้ หน า้ ทีข่ องสภา และจะถูกน�ำไปใช ้ ในการตรวจตรา
และรายงานผลอย่างต่อเนือ่ ง (ดูข อ้ 3 และ 4 ดา้ นล่าง)
5.2 คณะที่ปรึกษาพหุวัฒนธรรม
ตามทีไ่ ดก้ ล่าวไว ้ ในแผนปฏิบตั กิ าร (ดูข อ้ 4.3) คณะทีป่ รึกษาพหุวฒ
ั นธรรม (Multicultural Advisory Panel)
(ทีป่ ระกอบดว้ ยตัวแทนสมาชิกสภา ผู ้ ให บ้ ริการจากวัฒนธรรมและภาษาต่างๆ และสมาชิกชุมชน) ก็จะนัด
ประชุมกันสามครั้งต่อป เี พื่อตรวจทบทวนและให ค้ วามเห็นเกีย่ วกับการปฏิบัตแิ ผนริเริ่มที่อยู ่ในยุทธศาสตร์
ความหลากหลายทางวัฒนธรรม นอกจากนี้ พวกเขาจะประชุมกันเพือ่ ใหค้ ำ� ปรึกษาแก่ทางสภา ว่าควร
พิจารณาเพิม่ ปฏิบตั กิ ารใหม่ใดบ า้ ง ตามวัตถุประสงค์และแผนริเริ่มทีไ่ ดต้ กลงกันไว ้
ถา้ จ�ำเป น็ ข อ้ มูลและค�ำปรึกษาจะถูกส่งกลับไปยังหน่วยงานในสภาทีเ่ กีย่ วข อ้ ง เพือ่ เป น็ ส่วนหนึง่ ของกระบวน
การปรับปรุงอย่างต่อเนือ่ ง
5.3 การตรวจตราและการรายงานข้อมูลใหม่
จะมีการส่งข อ้ มูลใหม่ประจ�ำป เี กีย่ วกับความคืบหน า้ ของยุทธศาสตร์ ให แ้ ก่เจา้ หน า้ ทีส่ ภา เพือ่ เป น็ ส่วนหนึ่ง
ของกระบวนการรายงานแผนองค์กร (Corporate Plan)
นอกจากนี้ จะมีการส่ง “รายงานกิจกรรมความเป น็ ธรรมและการเข า้ ถึง” (Access and Equity Activity
Report) ประจ�ำป ใี ห แ้ ก่คณะกรรมการความสัมพันธ์ชมุ ชนของรัฐ NSW เพือ่ ส่งเสริมความเป น็ พหุวฒ
ั นธรรม
ของรัฐ NSW
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5.4 การตรวจทบทวนประจ�ำปีและแผนปฏิบัติการใหม่
พร อ้ มกันกับการรายงานข อ้ มูลใหม่รายไตรมาสรอบสิน้ ป ี (ดูข อ้ 3 ข า้ งบน) จะมีการจัดท�ำ “รายงานสถา
นะยุทธศาสตร์ความหลากหลายทางวัฒนธรรมประจ�ำป ”ี ทีจ่ ะมีรายละเอียดของความส�ำเร็จในช่วง 12
เดือนทีผ่ า่ นมา และมีการก�ำหนดแผนปฏิบตั กิ ารแผนใหม่สำ� หรับป ที จี่ ะมาถึง
จะมีการก�ำหนดปฏิบตั กิ ารชุดใหม่เพือ่ เป น็ ส่วนหนึ่งของกระบวนการปรับปรุงอย่างต่อเนือ่ ง อย่างสอดคลอ้ ง
กับวัตถุประสงค์และแผนริเริ่มของยุทธศาสตร์ของเรา และจะยึดตามความส�ำเร็จในอดีต
จะมีการวางแผนปฏิบตั กิ ารโดยขอค�ำแนะน�ำจากชุมชน รวมถึงข อ้ เสนอแนะและข อ้ คิดเห็นจากคณะทีป่ รึก
ษาพหุวฒ
ั นธรรม และเจา้ หน า้ ทีข่ องสภาทีเ่ กีย่ วข อ้ งดว้ ย
5.5 การประเมินผลรอบสี่ปี
เมือ่ ครบสีป่ เี ต็มของยุทธศาสตร์นี้ เราจะท�ำการประเมินผลการปฏิบตั ยิ ทุ ธศาสตร์ความหลากหลายทาง
วัฒนธรรม การประเมินผลนีจ้ ะช่วยเป น็ แนวทางในการก�ำหนดวัตถุประสงค์ แผนริเริม่ และปฏิบตั กิ ารทีจ่ ะใช ้ใน
เฟสต่อไปของกระบวนการวางแผนเรื่องความหลากหลายทางวัฒนธรรมของนครแห่งนี้
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จัดงานใหญ่เพือ่ ฉลองแด่ความ
หลากหลาย
สร า้ งและเป น็ สปอนเซอร์การจัดงาน
ใหญ่ ทีโ่ ชว์ความหลากหลายทาง
วัฒนธรรมอันมั่งคั่งของนครแห่งนี้

ส่งเสริมความปรองดองในชุมชน
ประสานงาน สนับสนุน และส่ง
เสริมการจัดงานและแผนริเริ่มที่
ก่อให เ้ กิดความเข า้ ใจ ความซาบซึ้ง
และความปรองดองข า้ มวัฒนธรรม

1.1

1.2

แผนริเริ่ม

ทรัพยากร

ภายใตง้ บทีอ่ นุมตั ิ

ภายใตง้ บทีอ่ นุมตั ิ
ดูทรัพยากรทีร่ ะบุไว ้
ในข อ้ 2.1 และ 2.2

ประจ�ำป แี ละต่อเนือ่ ง ภายใตง้ บทีอ่ นุมตั ิ
การจัดงาน
การสือ่ สารและสือ่
การตลาด
การใช ช้ วี ติ ของชุมชน

กรอบเวลา

ประจ�ำป แี ละต่อเนือ่ ง ภายใตง้ บทีอ่ นุมตั ิ
การจัดงาน
การสือ่ สารและสือ่
การใช ช้ วี ติ ของชุมชน

ความรับผิดชอบ

ประจ�ำป แี ละต่อเนือ่ ง
การจัดงาน
การสือ่ สารและสือ่
การใช ช้ วี ติ ของชุมชน
ประสานงานโครงการ “อยูก่ นั อย่างปรองดอง” ประจ�ำป ี เพือ่ การใช ช้ วี ติ ของชุมชน ประจ�ำป แี ละต่อเนือ่ ง
ส่งเสริมความปรองดองและความเข า้ ใจกันระหว่างวัฒนธรรม การตลาด
ของชุมชนแต่ละแห่ง
ประสานงานกับชุมชนและองค์กรทางศาสนา เพือ่ ส่งเสริมการ
สือ่ สารกันระหว่างกลุม่ ความเชือ่ ต่างๆ

มีความต่อเนือ่ งในการจัดและประชาสัมพันธ์การจัดงานใหญ่ที่
มีความหลากหลายทางวัฒนธรรมทุกป ขี องเมือง
สนับสนุนและส่งเสริมชุมชนต่างๆ ทีม่ าจากภูมหิ ลังทางวัฒน
ธรรมทีห่ ลากหลาย ให ม้ สี ว่ นร่วมและช่วยในการจัดงานวัฒน
ธรรม เพือ่ ฉลองแด่ความหลากหลาย
สนับสนุนและส่งเสริมชุมชนต่างๆ ทีม่ าจากภูมหิ ลังทางวัฒน
ธรรมทีห่ ลากหลาย ให ม้ สี ว่ นร่วมและช่วยในการจัดงานวัฒน
ธรรมของเมือง
n เทศกาลตรุ ษ จีน
n โครงการอยูก
่ นั อย่างปรองดอง
n โครงการไลฟ ก
์ รีน
n งานฉลองคริสต์มาส
ประชาสัมพันธ์การจัดงานใหญ่ของเมืองสูช่ มุ ชนทีห่ ลากหลาย
ดว้ ยการใช ส้ อื่ ท อ้ งถิน่ และเครือข่ายในชุมชน

ปฏิบตั กิ าร

วัตถุประสงค์ 1: การฉลองและชื่นชมความหลากหลาย

แผนปฏิบตั กิ ารของยุทธศาสตร์ความหลากหลายทางวัฒนธรรม ปี 2008–2011
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ส่งเสริมการฉลองแด่ความหลากห
ลายของชุมชน
ส่งเสริมและสนับสนุนงานฉลอง
การจัดงาน และกิจกรรมต่างๆ
ในชุมชน ซึ่งเป น็ การฉลองแด่ความ
หลากหลายทางวัฒนธรรมและเสริม
สร า้ งให เ้ กิดความปรองดองกันใน
ชุมชน

โชว์ความหลากหลายผ่านทางรูป
ภาพ งานศิลป ์ และเอกสารต่างๆ
ของเมือง
โชว์วฒ
ั นธรรมและประวัตศิ าสตร์
อันมั่งคั่งของเมือง ผ่านทางการใช ้
ภาพอย่างต่อเนือ่ ง ทีส่ ะท อ้ นให เ้ ห็น
ความหลากหลายทางวัฒนธรรม

1.3

1.4

แผนริเริ่ม

ชุมชน การใช ช้ วี ติ

ความรับผิดชอบ

ใชภ้ าพและภาษาทีม่ คี วามครบถ ว้ นไม่แบ่งแยกประชากรทีม่ ี
วัฒนธรรมทีแ่ ตกต่างกัน

ภายใตง้ บทีอ่ นุมตั ิ

ทรัพยากร

ประจ�ำป แี ละต่อเนือ่ ง ภายใตง้ บทีอ่ นุมตั ิ

กรอบเวลา

ต่อเนือ่ ง
การสือ่ สารและสือ่
การใช ช้ วี ติ ของชุมชน
การบริการลูกคา้
ตรวจให แ้ น่ใจว่าโครงการคอลเลคชัน่ และพิพธิ ภัณฑ์ตา่ งๆ ได้มี การใช ช้ วี ติ ของชุม
การโชว์ความหลากหลายทางวัฒนธรรมแลว้ ในการแสดงคอล ชน (การพัฒนา
เลคฃัน่ และของทีไ่ ด ม้ า
วัฒนธรรม)
การตลาด
ตรวจให แ้ น่ใจว่าโครงการศิลปะสาธารณะของเมืองนัน้ มีความ โครงการของนคร
ครบถ ว้ นและสะท อ้ นถึงความหลากหลายทางวัฒนธรรมของ (ศิลปะสาธารณะ)
เมืองในการวางแผน ออกแบบ และมอบหมายงาน

ดูแลและใหค้ ำ� ปรึกษาแก่องค์กรและกลุม่ ต่างๆ ในชุมชน เกีย่ ว
กับวิธีการออกแบบและเป น็ เจา้ ภาพการจัดงานในชุมชน เพือ่
ฉลองแด่ความหลากหลายทางวัฒนธรรมและเสริมสร า้ งความ
ปรองดองกันในชุมชน

ของตน ผ่านทางโครงการเงินอุดหนุนและสปอนเซอร์ของเมือง

Aสนับสนุนอย่างจริงจังให ช้ ม
ุ ชนฉลองแด่มรดกทางวัฒนธรรม

ปฏิบตั กิ าร

24 ยุทธศาสตร์ความหลากหลายทางวัฒนธรรม ปี 2008 – 2011

มีสว่ นร่วมอย่างจริงจังในพิธี
สาบานตนเป ็นพลเมือง
เป น็ เจา้ ภาพและฉลองแด่ความ
หลากหลายทางวัฒนธรรม เพือ่ เป น็
ส่วนหนึ่งของบทบาทอันต่อเนือ่ งของ ยังคงใส่ข อ้ ความทีแ่ สดงความปรองดองและเคารพ
เมือง ทีม่ ตี อ่ พิธสี าบานตนเป น็ พล
ในข อ้ ความต่างๆ ทีส่ ง่ ในนามของเมือง
เมืองออสเตรเลีย

1.6

สนับสนุนและประสานงานโครงการรวบรวมประวัตศิ าสตร์
จากค�ำพูดของผู ย้ า้ ยถิน่ และผู ล้ ภี้ ยั ในซิดนีย ์
ยังคงยอมรับและฉลองแด่ความหลากหลายทางวัฒนธรรม
ส�ำนักงานนายกเทศมนตรี
ของเมืองและเจา้ ของดั้งเดิม เพือ่ เป น็ ส่วนหนึ่งของการมีสว่ น (ระเบียบ)
ร่วมอย่างต่อเนือ่ งของเมือง ทีม่ ตี อ่ พิธสี าบานตนเป น็ พลเมือง การสือ่ สารและสือ่
ออสเตรเลีย

ความรับผิดชอบ

ภายใตง้ บทีอ่ นุมตั ิ

ทรัพยากร

ประจ�ำป แี ละต่อเนือ่ ง ภายใตง้ บทีอ่ นุมตั ิ

กรอบเวลา

เพือ่ เป น็ ส่วนหนึ่งของโครงการประวัตศิ าสตร์ของเมือง
การใช ช้ วี ติ ของชุมชน ต่อเนือ่ ง
เราจะท�ำการวิจยั ท�ำแผนที่ และตีพมิ พ์ข อ้ มูลเกีย่ วกับประวัติ (โครงการประวัติ
ศาสตร์ของผู ย้ า้ ยถิน่ ในซิดนีย ์
ศาสตร์)
ท�ำการปรับปรุงข อ้ มูลครั้งใหญ่เกีย่ วกับประวัตศิ าสตร์และ
มรดกของผู ย้ า้ ยถิน่ ชาวจีนของเมือง เพือ่ เป น็ ส่วนหนึ่งของ
โครงการ “ดิกชัน่ นารีออฟซิดนีย ”์
ส่งเสริมและขยายข อ้ มูลประวัตศิ าสตร์และมรดกทีม่ คี วาม
หลากหลายทางวัฒนธรรมและภาษา ทีอ่ ยู ่ในเว็บไซต์ประวัติ
ศาสตร์ของเมืองนี้
ใส่ข อ้ มูลประวัตศิ าสตร์ทหี่ ลากหลายทางวัฒนธรรมและภาษา
ของเมืองนีไ้ ว ้ ในป ้ายและแผ่นจารึก เพือ่ เป น็ ส่วนหนึ่งของโครง
การบอกเส น้ ทาง
อนุรักษ์ศลิ ปวัตถุทสี่ ะท อ้ นถึงมรดกทางวัฒนธรรมอันมั่งคั่ง
ของเมืองเรา ดว้ ยการก�ำหนดนโยบายและข อ้ ปฏิบตั ติ า่ งๆ
ในการเก็บรักษาสมบัตขิ องสภา

ส่งเสริมประวัตศิ าสตร์และมรดกที่
หลากหลายทางวัฒนธรรมของเรา
ศึกษาวิจยั และประชาสัมพันธ์ประวัติ
ศาสตร์และมรดกทางวัฒนธรรมอัน
มั่งคั่งของเมือง ผ่านทางโครงการประ
วัตศิ าตร์ของเมือง

ปฏิบตั กิ าร

1.5

แผนริเริ่ม
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1.7

ประชาสัมพันธ์วัฒนธรรมและมร
ดกของชาวอะบอริจนิ้ และชาว
เกาะช่องแคบทอเรส สูช่ มุ ชนทีม่ ี
ความหลากหลายทางวัฒนธรรม
และภาษา
เสริมสร า้ งความเข า้ ใจและเคารพใน
วัฒนธรรมและมรดกของชาวอะบอริ
จิน้ และชาวเกาะช่องแคบทอเรส สู ่
ชุมชนทีม่ คี วามหลากหลายทาง
วัฒนธรรมและภาษา

แผนริเริ่ม

ดว้ ยการจัดงาน เงินอุดหนุน และการเป น็ สปอนเซอร์ เรา
จะสนับสนุนแผนริเริ่มที่ชว่ ยเสริมสร า้ งความเข า้ ใจกันและ
กันระหว่างชุมชนชาวอะบอริจนิ้ และชาวเกาะช่องแคบทอเรส
และชุมชนอืน่ ๆ

ปฏิบตั ติ ามระเบียบของเมืองในเรื่องเกีย่ วกับชาวอะบอริจนิ้
และชาวเกาะช่องแคบทอเรส เวลาจัดงานและกิจกรรมทุก
อย่างของเมือง
ประชาสัมพันธ์เว็บไซต์ “ยินดีต อ้ นรับสูบ่ ารานี”่ ของเมือง
ไปสูท่ กุ ชุมชน รวมถึงชุมชนทีม่ คี วามหลากหลายทางวัฒน
ธรรมและภาษา

ปฏิบตั กิ าร

ต่อเนือ่ ง

กรอบเวลา

การใช ช้ วี ติ ของชุมชน 2009/10
(โครงการประวัติ
ศาสตร์)
การใช ช้ วี ติ ของชุมชน
(การพัฒนาวัฒน
ธรรม)

ทั้งหมด

ความรับผิดชอบ

ภายใตง้ บทีอ่ นุมตั ิ

ภายใตง้ บทีอ่ นุมตั ิ

ทรัพยากร
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2.1

ก�ำหนดระเบียบการสือ่ สารพหุวฒ
ั
นธรรม
ก�ำหนดนโยบายและกระบวนการใน
การแปลและเผยแพร่ข อ้ มูลหลักไป
เป น็ ภาษาหลักทีใ่ ช ้ ในชุมชน

แผนริเริ่ม

ระบุวา่ จะน�ำสิ่งพิมพ์ชนิ้ ใดของเมืองมาแปลเป น็ ภาษาหลัก
ต่างๆ ของชุมชน อาทิเช่น:
n ยุทธศาสตร์ความหลากหลายทางวัฒนธรรม
n แผนยุทธศาสตร์และองค์กร
n ขอ
้ มูลเกีย่ วกับโครงการและบริการต่างๆ ของสภา

ภายใตง้ บทีอ่ นุมตั ิ

ทรัพยากร

การสือ่ สารและสือ่
การตลาด
การจัดงาน

ประจ�ำป แี ละต่อเนือ่ ง จะมีการของบ
$30,000 ส�ำหรับป ี
2008/9 (การโฆษณา
ในสือ่ ท อ้ งถิน่ ส�ำหรับ
งาน 6 งาน ใน 10
ภาษา)
2008/9 และต่อเนือ่ ง ภายใตง้ บทีอ่ นุมตั ิ
ทั้งหมด
มีการของบ $50,000
การสือ่ สารและสือ่
ส�ำหรับป ี 2008/9
การบริการลูกคา้
เพือ่ กระบวนการ
การใช ช้ วี ติ ของชุมชน
แปลภาษา
(เจา้ หน า้ ทีพ่ ฒ
ั นา
พหุวฒ
ั นธรรม)

การใช ช้ วี ติ ของชุมชน 2008/9
การสือ่ สารและสือ่
การติดต่อกับชุมชน

ก�ำหนด “ระเบียบการสือ่ สารพหุวฒ
ั นธรรม”
ส�ำหรับเจา้ หน า้ ทีข่ องเมือง ซึ่งจะประกอบดว้ ยวิธีการทีด่ กี ว่า
เดิมในการเข า้ ถึงชุมชนทีม่ คี วามหลากหลายทางวัฒนธรรม
และภาษา
โฆษณาและประชาสัมพันธ์การจัดงานใหญ่ตา่ งๆ
และการตัดสินใจทีส่ ำ� คัญของสภา สูช่ มุ ชนทีม่ คี วามหลาก
หลายทางวัฒนธรรมและภาษา ผ่านทางค�ำแปลและ/หรือการ
ประชาสัมพันธ์ ในสือ่ ของท อ้ งถิน่

กรอบเวลา

ความรับผิดชอบ

ปฏิบตั กิ าร

วัตถุประสงค์ 2: การมีส่วนร่วมและความสัมพันธ์
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ปรับปรุงเว็บไซต์หลายภาษาของ
เมือง
เพิม่ เติมส่วนประกอบหลายภาษา
ของเว็บไซต์ของเมือง

ให้บริการล่ามแปลภาษาทีเ่ ข้าถึง
ได้งา่ ย
อ�ำนวยความสะดวกในการบริการ
แปลภาษาทีเ่ ข า้ ถึงไดง้ า่ ย

รับสมัครและใช ย้ ทุ ธศาสตร์เจ้า
หน้าทีส่ องภาษา
รับสมัครและใชค้ วามเชีย่ วชาญทาง
ภาษาและวัฒนธรรม

2.2

2.3

2.4

แผนริเริ่ม

ระบุและรับสมัครบุคคลทีม่ ที กั ษะเหมาะสม
การบริการลูกคา้
เข า้ รับต�ำแหน่งส�ำคัญในสภา (ตัวอย่างเช่นฝ่ายบริการลูกคา้
การติดต่อกับชุมชน
บริการชุมชน ฝ่ายติดต่อกับชุมชนและบริษัท) ในสถานการณ์ และบริษัท
ทีจ่ ำ� เป น็ หรือควรใชค้ วามเชีย่ วชาญในภาษาทีส่ อง
การใช ช้ วี ติ ของชุมชน
ทรัพยากรมนุษย์
ตรวจทบทวน “นโยบายความช่วยเหลือทางภาษา” ของเมือง
เพือ่ ยกระดับการใชง้ านเจา้ หน า้ ทีส่ องภาษาของเมือง ในดา้ น
การบริการลูกคา้ และกิจกรรมอืน่ ๆ

อาจมีการของบประ
มาณในอนาคต ขึน้
อยูก่ บั ผลลัพธ์ของ
การตรวจทบทวน
นโยบายความช่วย
เหลือทางภาษา

มีการของบ $20,000
ส�ำหรับป ี 2008/9
(การใช ล้ า่ มแปลภาษา
ณ สถานทีจ่ ริง)
ภายใตง้ บทีอ่ นุมตั ิ

ภายใตง้ บทีอ่ นุมตั ิ
ดูทรัพยากรในข อ้ 2.1

การบริการลูกคา้
การใช ช้ วี ติ ของชุมชน
ทรัพยากรมนุษย์

ฝ ึกเจา้ หน า้ ทีท่ กุ คนทีต่ อ้ งติดต่อกับลูกคา้
ให ้ ใช บ้ ริการแปลภาษาทางโทรศัพท์ และขยายการอบรมเกีย่ ว
กับการใช บ้ ริกาแปลภาษา
จัดล่ามแปลภาษาไว ้ ณ สถานทีจ่ ริงส�ำหรับบริการของสภา
การขอความเห็น และการจัดงานต่างๆ เมือ่ จ�ำเป น็

ภายใตง้ บทีอ่ นุมตั ิ

การใช ช้ วี ติ ของชุมชน 2008/9
การสือ่ สารและสือ่
การพัฒนาดา้ นไอที
ทั้งหมด

ทรัพยากร

ประชาสัมพันธ์และเพิม่ เติมข อ้ มูลทีแ่ ปลแล้วหลายอย่างทีอ่ ยู ่ใน
เว็บเพจหลายภาษาของเมือง เช่นข อ้ มูลเกีย่ วกับ:
n บริการและโครงการต่างๆ ของสภา
n น
 โยบายและยุทธศาสตร์ตา
่ งๆ ตามทีร่ ะบุไว ้ ใน
“ระเบียบการสือ่ สารพหุวฒ
ั นธรรม“
ส่งเสริมการใช บ้ ริการแปลภาษาทางโทรศัพท์ และจัดหูฟ ังโทร
ศัพท์สองอันไว ้ ในสถานทีต่ ดิ ต่อสาธารณะต่างๆ

กรอบเวลา

ความรับผิดชอบ

ปฏิบตั กิ าร

28 ยุทธศาสตร์ความหลากหลายทางวัฒนธรรม ปี 2008 – 2011

สร้างการสือ่ สารทีเ่ ข้าถึงได้
สร า้ งความแข็งแกร่งและก�ำหนด
มาตรฐานของการใช น้ โยบายภาษา
อังกฤษพืน้ ฐาน (Plain English
Policy) ของเมือง และระบุรายชือ่
ความพร อ้ มให บ้ ริการแปลภาษาใน
การสือ่ สาร

ท�ำการขอความเห็นทีม่ คี วาม
ครบถ้วน
ขยายขอบเขตของเทคนิคการขอ
ความเห็นทีใ่ ช ้ ในเมือง เพือ่ ให แ้ น่ใจว่า
สมาชิกชุมชนหลายภาษาและวัฒน
ธรรมของเราจะสามารถมีสว่ น
ร่วมในกระบวนการขอความเห็น
สาธารณะได ้

2.5

2.6

แผนริเริ่ม

ต่อเนือ่ ง
เมือ่ เหมาะสม จัดล่ามแปลภาษาเพือ่ ให บ้ ริการในกระบวนการ การสือ่ สารและสือ่
ขอความเห็น
การติดต่อกับชุมชน
ประชาสัมพันธ์เวทีสาธารณะทีจ่ ะจัด รวมถึงการจัดงานอืน่ ๆ การใช ช้ วี ติ ของชุมชน
ของเมือง ให แ้ ก่สอื่ และเครือข่ายชุมชนเชือ้ ชาติ
วางแผน ประชาสัมพันธ์ และปฏิบตั ติ ามปฏิทนิ การขอความ
เห็นประจ�ำป ี โดยให ผ้ ู ม้ สี ว่ นเกีย่ วขอ้ งจากหลายวัฒนธรรมและ
ภาษาเข า้ ร่วมดว้ ย
ร่วมงานกับผู อ้ ยูอ่ าศัยและกลุม่ ชุมชนต่างๆ ของเมือง เพือ่ เพิม่
การมีสว่ นร่วมของชุมชนหลากหลายวัฒนธรรมและภาษา

ใช ส้ อื่ ในท อ้ งถิน่ เพือ่ สือ่ สารแผนการริเริ่มหลักให ช้ าวเมืองเข า้ ใจ การสือ่ สารและสือ่
2008
การใช ช้ วี ติ ของชุมชน

การใช ช้ วี ติ ของชุมชน 2008
การบริการลูกคา้

การสือ่ สารและสือ่
2008 และต่อเนือ่ ง
การใช ช้ วี ติ ของชุมชน

ริเริ่มการใช ข้ อ้ ความหลายภาษาทีเ่ ป น็ มาตรฐานเช่น
เบอร์ตดิ ต่อของบริการแปลภาษาและล่าม
ทีบ่ นหัวกระดาษของเมืองทุกแผ่น และการสือ่ สารกับผู อ้ ยู ่
อาศัยในเมือง
ริเริ่มจัดการแข่งขันศิลปะในการออกแบบข อ้ ความต อ้ นรับ
หลายภาษา เพือ่ น�ำไปแสดงในสถานทีต่ า่ งๆ ของสภา

กรอบเวลา

ความรับผิดชอบ

ปฏิบตั กิ าร

ภายใตง้ บทีอ่ นุมตั ิ
ดูทรัพยากรทีร่ ะบุไว ้
ในข อ้ 2.1 และ 2.2

ภายใตง้ บทีอ่ นุมตั ิ
ดูทรัพยากรทีร่ ะบุ
ไว ้ ในข อ้ 2.1 และ 2.2

ทรัพยากร
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2.7

จัดสถานทีแ่ ละสิง่ อ�ำนวยความ
สะดวกทีเ่ ข้าถึงได้
ยืนยันว่าสถานทีแ่ ละสิ่งอ�ำนวย
ความสะดวกของเมืองจะเข า้ ถึง
ไดง้ า่ ยโดยกลุม่ ชุมชนหลากหลาย
วัฒนธรรมและภาษา และกลุม่ อืน่ ๆ
ทีส่ ง่ เสริมความปรองดองของชุมชน

แผนริเริ่ม

ความรับผิดชอบ

กรอบเวลา

ตรวจตราและประเมินผลการใชง้ านสิ่งอ�ำนวยความสะดวก
ของสภาโดยชุมชนทีห่ ลากหลายทางภาษาและวัฒนธรรม
รวมถึงระบุและจัดการกับอุปสรรคต่างๆ ในการใชง้ าน
การใช ช้ วี ติ ของชุมชน
การบริการลูกคา้

ส่งเสริมให ม้ กี ารใชง้ านหรือเช่าสิ่งอ�ำนวยความสะดวกของสภา การใช ช้ วี ติ ของชุมชน ต่อเนือ่ ง
โดยกลุม่ ชุมชนหลากหลายวัฒนธรรมและภาษา หรือกลุม่ อืน่ ๆ
ทีเ่ ฉลิมฉลองแด่ความปรองดองของชุมชนหรือมรดกทางวัฒน
ธรรม
เพิม่ นโยบายในเอกสารจัดซือ้ จัดจ้างของเมือง เพือ่ ให แ้ น่ใจได้วา่
ชุมชนหลากหลายวัฒนธรรมและภาษาจะสามารถเข า้ ถึงบริ
การและสิ่งอ�ำนวยความสะดวกของสภาไดอ้ ย่างง่ายดาย

ปฏิบตั กิ าร

ภายใตง้ บทีอ่ นุมตั ิ

ทรัพยากร
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3.1

ให้เงินอุดหนุนและเป ็นสปอน
เซอร์แก่ทกุ ชุมชนทีม่ วี ฒ
ั นธรรม
และภาษาทีห่ ลากหลาย
มีขนั้ ตอนการให เ้ งินอุดหนุนและ
สปอนเซอร์ของเมืองทีส่ ามารถส่ง
เสริมและสนับสนุนการยืน่ ขอ
เงินอุดหนุนโดยสมาชิกและองค์กร
ต่างๆ ในชุมชนทีม่ วี ฒ
ั นธรรมและ
ภาษาทีห่ ลากหลาย

แผนริเริ่ม

ภายใตง้ บทีอ่ นุมตั ิ

ภายใตง้ บทีอ่ นุมตั ิ

ภายใตง้ บทีอ่ นุมตั ิ

การใช ช้ วี ติ ของชุมชน ต่อเนือ่ ง
(การพัฒนาทางวัฒน
ธรรมและเจา้ หน า้ ที่
พัฒนาพหุวฒ
ั นธรรม)
การใช ช้ วี ติ ของชุมชน ต่อเนือ่ ง
(การพัฒนาทางวัฒน
ธรรมและเจา้ หน า้ ที่
พัฒนาพหุวฒ
ั นธรรม)

การใช ช้ วี ติ ของชุมชน ต่อเนือ่ ง
(การพัฒนาวัฒน
ธรรม )

ทรัพยากร

ให ก้ ารสนับสนุนและค�ำปรึกษาแก่กลุม่ หรือองค์กรทีม่ ี
ความหลากหลายทางวัฒนธรรมและภาษา โดยร่วม
งานกับสมาชิกชุมชนทีม่ วี ฒ
ั นธรรมและภาษาทีห่ ลาก
หลาย ในการยืน่ ขอเงินอุดหนุนจากโครงการเงินอุด
หนุนของเมือง
ยังคงปรึกษาและร่วมงานกับกลุม่ ชุมชนต่างๆ เพือ่ ส่ง
เสริมการยืน่ ขอเงินอุดหนุน โดย:
n ป
 ระชาสัมพันธ์เพือ
่ เสริมสร า้ งความเข า้ ใจและยอมรับ
ในสมาชิกชุมชนหลากหลายวัฒนธรรมและภาษา
n ป
 รับปรุงการสือ
่ สารและการมีสว่ นร่วมของสมาชิกชุม
ชนหลากหลายวัฒนธรรมและภาษา
n ใ
 หก
้ ารสนับสนุนสมาชิกชุมชนหลากหลายวัฒนธรรม
และภาษา
ยังคงตรวจตราและรวบรวมข อ้ มูลเรื่องสัดส่วนเงินอุด
หนุนและสปอนเซอร์ ทีส่ นับสนุนทางตรงและทางออ้ ม
แก่สมาชิกชุมชนหลากหลายวัฒนธรรมและภาษา
ประชาสัมพันธ์ โครงการเงินอุดหนุนและสปอนเซอร์
ของเมือง ผ่านทางสือ่ ในท อ้ งถิน่ และเครือข่ายในชุมชน
เสริมจากสือ่ สายหลัก

กรอบเวลา

ความรับผิดชอบ

ปฏิบตั กิ าร

วัตถุประสงค์ 3: การบริการและการสนับสนุนที่ฉับไว
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ก�ำหนดแผนการให้บริการชุมชน
หลากหลายวัฒนธรรม
ในการบริการชุมชนทุกประเภท
ให ก้ ำ� หนดแผนการจัดงาน
การสนับสนุน
และกิจกรรมต่างๆ ทีเ่ หมาะสม
ทีส่ ะท อ้ นถึงภูมหิ ลังทางวัฒนธรรม
ภาษา
และศาสนาของชุมชนในท อ้ งถิน่

ให้บริการห้องสมุดทีค่ รบถ้วน
ปฏิบตั มิ าตรการหลายอย่างเพือ่
เพิม่ ความเข า้ ถึงได ข้ องเครือข่าย
ห อ้ งสมุดของเมือง เพือ่ ให บ้ ริการ
แก่สมาชิกชุมชนหลากหลายวัฒน
ธรรมและภาษา

3.2

3.3

แผนริเริ่ม

การใช ช้ วี ติ ของชุมชน 2008/9 และต่อเนือ่ ง ภายใตง้ บทีอ่ นุมตั ิ
(ห อ้ งสมุด)
ดูทรัพยากรทีร่ ะบุ
ไว ้ ในข อ้ 2.1 และ
2.2

ก�ำหนด “แผนการตลาดห อ้ งสมุด” ทีป่ ระกอบดว้ ย
ยุทธศาสตร์ ในการประชาสัมพันธ์บริการห อ้ งสมุด
แก่สมาชิกชุมชนหลากหลายวัฒนธรรมและภาษา
และนักศึกษานานาชาติ

ยังคงประชาสัมพันธ์คอลเลคชัน่ พหุวฒ
ั นธรรมของ
เมืองเรา
ยังคงให บ้ ริการและทรัพยากรต่างๆ
ในภาษาอืน่ ทีไ่ ม่ใช่อังกฤษ เพือ่ ให ส้ ะท อ้ นถึงลักษณะ
ทางประชากรศาสตร์ของท อ้ งถิน่ และรูปแบบการใช ้
บริการ
ด�ำเนินโครงการโปรโมชัน่ ของบริการห อ้ งสมุด ในการยืม
ของและส่งของถึงบ า้ นแบบธรรมดาและแบบข า้ มสาขา
โดยเฉพาะอย่างยิ่งแก่ผู อ้ ยูอ่ าศัยในเมือง

การใช ช้ วี ติ ของชุมชน ประจ�ำป แี ละต่อเนือ่ ง ภายใตง้ บทีอ่ นุมตั ิ

ทรัพยากร

เพิม่ จ�ำนวนและประเภทของรูปแบบของงาน
และกิจกรรมหลากหลายทางวัฒนธรรมและ
ภาษา ทีจ่ ดั ท�ำโดยฝ่ายบริการชุมชน เยาวชน เด็ก
และผู ส้ ูงอายุของเมือง
ประชาสัมพันธ์ข า้ มวัฒนธรรม ในเรื่องกิจกรรม
และแผนการจัดงานหลากหลายวัฒนธรรม ทีจ่ ะ
จัดในหน่วยบริการและศูนย์บริการอืน่ ๆ ของเมือง
เพือ่ เพิม่ การมีสว่ นร่วม

กรอบเวลา

ความรับผิดชอบ

ปฏิบตั กิ าร
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3.5

3.4

จัดการอบรมความรู ข้ า้ มวัฒนธรรมให แ้ ก่เจา้ หน า้ ที่
เพือ่ ส่งมอบบริการแก่ลกู คา้ หลัก เพือ่ ให แ้ น่ใจไดว้ า่
บริการต่างๆ ของเมืองจะสามารถตอบสนองความต อ้ ง
การของชุมชนหลากหลายวัฒนธรรมและภาษาได ้

การใช ช้ วี ติ ของชุมชน
การติดต่อกับชุมชน

การใช ช้ วี ติ ของชุมชน ต่อเนือ่ ง
(นโยบายทางสังคม
และโครงการต่างๆ)

การใช ช้ วี ติ ของชุมชน ต่อเนือ่ ง
การสือ่ สารและสือ่
การติดต่อกับชุมชน
การบริการลูกคา้

ยังคงใชค้ วามเชีย่ วชาญในองค์กรจากเจา้ หน า้ ทีเ่ ฉพาะ
ทางดา้ นพหุวฒ
ั นธรรมของเมือง เพือ่ ใหค้ ำ� ปรึกษาแก่
หน่วยธุรกิจทุกหน่วยในเรื่องนโยบาย กระบวนการ และ
ยุทธศาสตร์การสือ่ สารทีด่ ที สี่ ดุ ให แ้ ก่ชมุ ชนหลากหลาย
วัฒนธรรมและภาษา

กรอบเวลา

ความรับผิดชอบ

ปฏิบตั กิ าร

ชักชวนชุมชนหลากหลายวัฒนธรรมและภาษา ให ้ ใช ้
บอร์ดประกาศสาธารณะและเว็บไซต์ของเมือง ในการ
ประชาสัมพันธ์การจัดงานและบริการต่างๆ ของชุมชน
เพิม่ ความครบถ้วนของกิจกรรม ตรวจทบทวนกระบวนการ
การวางแผนและออกแบบ
“ประเมินผลกระทบทางสังคม” เพือ่ ให แ้ น่ใจว่าความตอ้ ง
เมือ่ จ�ำเป น็ ให ป้ ฏิบตั ยิ ทุ ธศาสตร์ การของชุมชนหลากหลายวัฒนธรรมและ
การขอค�ำปรึกษาอย่างเหมาะสม ภาษานัน้ สะท อ้ นอยูอ่ ย่างเหมาะสมแลว้ ในการออก
เพือ่ ใส่มมุ มองและความต อ้ งการ แบบ การพัฒนา และการวางแผนโครงการใหญ่ตา่ งๆ
ของชุมชนหลากหลายวัฒนธรรม รวมถึงสิ่งอ�ำนวยความสะดวก บริการ
และภาษาไว ้ ในการวางแผนหลัก และแผนการจัดงานต่างๆ
ส�ำหรับโครงการพัฒนาและการวางแผนระบบอ�ำนวย
ความสะดวกทีส่ ำ� คัญของสภา โดยเฉพาะในบริเวณที่
ประชากรมีความหลากหลายทางวัฒนธรรมและภาษา
สูง ให ้ ใช ม้ าตรการต่างๆ เพือ่ ยืนยันว่ามีการรับฟ ังความ
คิดเห็นจากสมาชิกชุมชนหลากหลายวัฒนธรรมและ
ภาษาแล้ว

เพิม่ ความครบถ้วนของบริการ
หลัก
ยืนยันว่าข อ้ มูลและบริการของสภา
จะสามารถตอบสนองต่อความต อ้ ง
การของชุมชนและลูกคา้
หลากหลายวัฒนธรรมและภาษา
ในท อ้ งถิน่

แผนริเริ่ม

ภายใตง้ บทีอ่ นุมตั ิ

ภายใตง้ บทีอ่ นุมตั ิ

ภายใตง้ บทีอ่ นุมตั ิ

ทรัพยากร
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ความรับผิดชอบ

กรอบเวลา

ช่วยสร้างศักยภาพของชุมชน
พหุวฒ
ั นธรรม เพือ่ ช่วยเหลือ
และตอบสนองความต้องการ
และป ญ
ั หาต่างๆ ทีเ่ กิดขึน้
จัดโอกาสในการอบรม ฝ ึกสอนและ
ร่วมมือกันแก่กลุม่ และองค์กรชุม ยืนยันว่าบริการต่างๆ ของเมืองนัน้ ร่วม
ชนต่างๆ เพือ่ เพิม่ ประสิทธิภาพและ มือกับกลุม่ และองค์กรต่างๆ ในชุมชน
ความสามารถ
เพือ่ ตอบสนองความต อ้ งการของชุมชน

3.7

โพสและประชาสัมพันธ์สรุปผลส�ำมะโนประชากรไว บ้ น
เว็บไซต์ของเมือง
ท�ำการศึกษาวิจยั อย่างต่อเนือ่ งเพือ่
ระบุหาความต อ้ งการและป ญ
ั หาต่างๆ
ของชุมชนหลากหลายวัฒนธรรมและภาษา เช่นความ
ต อ้ งการของชุมชนขนาดเล็กและทีเ่ พิ่งเกิดใหม่ รวมทั้ง
คนหลากหลายภาษาและวัฒนธรรมทีต่ อ้ งการทีม่ คี วาม
ต อ้ งการพิเศษ
ปฏิบตั ติ ามค�ำแนะน�ำจากโครงการวิจยั ชาว
อินโดนีเซียป ี 2007 โดยร่วมมือกับองค์กรต่างๆ
ในชุมชนชาวอินโดนีเซีย
ดว้ ยบริการของเมือง และโครงการเงินอุดหนุนและ
การใช ช้ วี ติ ของชุมชน ต่อเนือ่ ง
สปอนเซอร์ เราจะสนับสนุนโครงการทีใ่ ห ้ โอกาสในการ
อบรมและฝ กึ สอนแก่กลุม่ และองค์กรต่างๆ ในชุมชน
เพือ่ เพิม่ ประสิทธิภาพและความสามารถ

ท�ำการศึกษาวิจยั ความต้องการ
ของชุมชนหลากหลายวัฒน
ธรรมและภาษา
ด�ำเนินการ มอบหมาย และเผย
แพร่การศึกษาวิจยั เกีย่ วกับแนว
โน ม้ และความต อ้ งการของชุมชน
หลากหลายวัฒนธรรมและภาษา
เพือ่ ช่วยในการวางแผนและปฏิบตั ิ
การบริการและแผนริเริ่มต่างๆ

2008
ท�ำการวิเคราะห์อย่างละเอียดของข อ้ มูลส�ำมะโนประชา การพัฒนาทาง
กรป ี 2006 เช่นข อ้ มูลประชากรศาสตร์และทีต่ ั้งของชุม เศรษฐกิจ (การวิจยั )
ชนหลากหลายวัฒนธรรมและภาษาบางชุมชน
การใช ช้ วี ติ ของชุมชน
การสือ่ สารและสือ่
แจกจ่ายผลวิเคราะห์สำ� มะโนประชากรแก่ผู ม้ สี ว่ นเกีย่ ว
ข อ้ งทั้งภายนอกและภายในอย่างทัว่ ถึง เพือ่ ช่วยในการ ไอที
แจง้ เรื่องการวางแผนบริการและการลงทุนระยะยาว

ปฏิบตั กิ าร

3.6

แผนริเริ่ม

ภายใตง้ บทีอ่ นุมตั ิ

ภายใตง้ บทีอ่ นุมตั ิ

ทรัพยากร
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3.8

ปฏิบตั กิ าร

ความรับผิดชอบ

กรอบเวลา

ระบุ สนับสนุน และจัดการ
เมืองจะท�ำการศึกษาวิจยั เกีย่ วกับความต อ้ งการและ การใช ช้ วี ติ ของชุมชน ต่อเนือ่ ง
ความต้องการของชุมชนขนาด ป ญ
ั หาทางสังคมและดา้ นทีอ่ ยูข่ องนักศึกษานานาชาติ
เล็กและทีเ่ พิ่งเกิดใหม่
เกาหลี ไทย และชุมชนขนาดเล็กและทีเ่ พิ่งเกิดใหม่
เมืองจะท�ำการศึกษาวิจยั เรื่อง
ความสัมพันธ์และป ญ
ั หาของ
ชุมชนขนาดเล็กและทีเ่ พิ่งเกิดใหม่
และระบุหายุทธศาสตร์ ในการจัด
การความต อ้ งการของชุมชน

แผนริเริ่ม

ภายใตง้ บทีอ่ นุมตั ิ

ทรัพยากร
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4.3

4.2

4.1

ภายใตง้ บทีอ่ นุมตั ิ

ยังคงจ้างเจ้าหน า้ ทีพ่ ฒ
ั นาพหุวฒ
ั นธรรมแบบเต็มเวลา เพือ่ เป น็ การใช ช้ วี ติ ของชุมชน ต่อเนือ่ ง
ทรัพยากรแก่เจา้ หน า้ ทีส่ ภาและชุมชน เพือ่ รับมือกับป ญ
ั หา
ความหลากหลายทางวัฒนธรรม

ภายใตง้ บทีอ่ นุมตั ิ

ภายใตง้ บทีอ่ นุมตั ิ

การใช ช้ วี ติ ของชุมชน ต่อเนือ่ ง

ทรัพยากร

ตรวจทบทวนแม่แบบรายงานของเมือง เพือ่ ยืนยันว่ามีการ
พิจารณาทีเ่ หมาะสมในดา้ นผลกระทบกับชุมชนหลากหลาย
วัฒนธรรมและภาษาแลว้

กรอบเวลา

ความรับผิดชอบ

ปฏิบตั กิ าร

ยังคงจา้ งบรรณารักษ์พหุวฒ
ั นธรรมแบบเต็มเวลา
เพือ่ ช่วยเหลือดา้ นยุทธศาสตร์ เพือ่ เพิม่ ความเข า้ ถึงได ข้ องการ
ใชง้ านห อ้ งสมุดของเมือง
ตั้งคณะทีป่ รึกษาพหุวฒ
ั นธรรม เพือ่ ช่วยเมืองในการปฏิบตั ิ
การใช ช้ วี ติ ของชุมชน 2008 และต่อเนือ่ ง
ตั้งคณะทีป่ รึกษาพหุวฒ
ั นธรรม
ตามวิ
ส
ย
ั
ทั
ศ
น์
แ
ละยุ
ท
ธศาสตร์
ด
า
้
นความหลากหลายทาง
ตั้งเวทีถาวร เพือ่ ให ท้ างเมืองสามารถ
วัฒนธรรม
รับฟ ังความเห็นจากชุมชนหลาก
หลายวัฒนธรรมและภาษาได ้

ยืนยันว่าการตัดสินใจของสภามี
ความครบถ้วน
ปฏิบตั ขิ นั้ ตอนต่างๆ เพือ่ ยืนยันว่าการ
ตัดสินใจทุกเรื่องของเมืองนัน้ จะสะ
ท อ้ นและรับฟ ังความเห็นของความ
ต อ้ งการของชุมชนหลากหลายวัฒน
ธรรมและภาษาแล้ว
จ้างเจ้าหน้าทีเ่ ฉพาะทางหลาย
วัฒนธรรม
จา้ งเจา้ หน า้ ทีเ่ ฉพาะทาง เพือ่ ใหค้ ำ�
ปรึกษาเกีย่ วกับแผนริเริ่มพหุวฒ
ั น
ธรรม และท�ำหน า้ ทีเ่ ป น็ ทรัพยากรให ้
แก่ทั้งชุมชนและทางเมือง

แผนริเริ่ม

วัตถุประสงค์ 4: สภาที่ครบถ้วน
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4.5

4.4

รับสมัครเจา้ หน า้ ทีท่ สี่ ามารถพูดภาษาของชุมชนได ้ เข า้ สูต่ ำ�
แหน่งทีเ่ กีย่ วข อ้ งในฝ่ายทีท่ ำ� หน า้ ทีต่ ดิ ต่อกับชุมชนและบริษัท
การบริการลูกคา้ การใช ช้ วี ติ ของชุมชน และหน่วยธุรกิจอืน่
(อย่างสอดคล้องกับหลักคุณประโยชน์)

ริเริ่มใช เ้ กณฑ์การคัดเลือกทีม่ มี าตรฐาน ส�ำหรับต�ำแหน่งเจา้
หน า้ ทีบ่ ริการลูกค้าหรือแถวหน า้ ทีเ่ กีย่ วข อ้ งกับ ’ความสามารถ
ทางภาษาชุมชนทีเ่ กีย่ วข อ้ ง’ และ ‘มีความรู ด้ า้ นป ญ
ั หาและ
ความอ่อนไหวทางความหลากหลายทางวัฒนธรรม’

ทรัพยากรมนุษย์
ต่อเนือ่ ง
การใช ช้ วี ติ ของชุมชน
การบริการลูกคา้
การติดต่อกับเมือง

ยืนยันว่าโฆษณารับพนักงานไดจ้ ูงใจให ม้ กี ารสมัครจากผู ้
ทีม่ ภี มู หิ ลังทางวัฒนธรรมและภาษาต่างๆ เช่น มีข อ้ ความ
‘ความมุง่ มุน่ ต่อ EEO’ และ ‘เราขอเชิญคนจากภูมหิ ลังทาง
วัฒนธรรมและภาษาทีห่ ลากหลายให ส้ มัครเข า้ ต�ำแหน่งนี’้

กรอบเวลา

ความรับผิดชอบ

ปฏิบตั กิ าร

ยังคงรับสมัครและชืน่ ชมเจา้ หน า้ ทีส่ องภาษา หรือเจา้ หน า้ ทีผ่ ู ้
มีความรู เ้ รื่องป ญ
ั หาและความอ่อนไหวดา้ นความหลากหลาย
ทางวัฒนธรรม ในทุกต�ำแหน่งในสภา (อย่างสอดคลอ้ งกับหลัก
คุณประโยชน์)
จัดการอบรมเจ้าหน้าทีเ่ รื่องความรู ้ จัดท�ำ ส่งเสริม และใชง้ านหลักสูตรอบรมความรู ข้ า้ มวัฒน
2008 และต่อเนือ่ ง
ทรัพยากรมนุษย์
ข้ามวัฒนธรรม
ธรรมทีต่ อ่ เนือ่ ง ส�ำหรับเจา้ หน า้ ทีแ่ ถวหน า้ ในทุกส่วนของเมือง การใช ช้ วี ติ ของชุมชน
จัดการอบรมทีเ่ หมาะสมแก่เจา้ หน า้ ที่
(เจา้ หน า้ ที่
ในต�ำแหน่งส�ำคัญ เพือ่ ทีจ่ ะไดส้ ามารถ ตรวจทบทวนข อ้ มูลข า้ มวัฒนธรรมในป จั จุบนั ทีอ่ ยู ่ในหลักสูตร พัฒนาพหุวฒ
ั นธรรม)
ใหค้ วามช่วยเหลือลูกคา้ หลากหลาย ฝ ึกงานของเมือง และท�ำการปรับปรุงถ า้ จ�ำเป น็
วัฒนธรรมและภาษาได ้

ด�ำเนินการรับสมัครอย่างหลาก
หลายทางวัฒนธรรม
เพิม่ การรับสมัครเจา้ หน า้ ทีส่ องภาษา
เข า้ สูต่ ำ� แหน่งบริการทีส่ ำ� คัญ เพือ่ สะ
ท อ้ นถึงความต อ้ งการทางวัฒนธรรม
และภาษาของชุมชน

แผนริเริ่ม

ภายใตง้ บทีอ่ นุมตั ิ

ภายใตง้ บทีอ่ นุมตั ิ
ดูทรัพยากรทีร่ ะบุไว ้
ในข อ้ 2.1

ทรัพยากร
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4.6

ท�ำการตัดสินใจโดยยึดตาม
หลักฐาน
ใช ข้ อ้ มูลทีม่ อี ยูท่ ั้งหมดเกีย่ วกับผู อ้ ยู ่
อาศัยหลากหลายวัฒนธรรมและ
ภาษาของเรา และผู ้ ใช ้งานอืน่ เพือ่ ให ้
แน่ใจว่านโยบายและบริการของเราจะ
ตอบสนองได เ้ ป น็ อย่างดี

แผนริเริ่ม

ความรับผิดชอบ

กรอบเวลา

ผ่านทางเจ้าหน า้ ทีพ่ ฒ
ั นาพหุวฒ
ั นธรรมและเจ้าหน า้ ทีฝ่ า่ ยอืน่ ๆ
เราจะแจง้ ผลตอบรับทีส่ ม�ำ่ เสมอเรื่องชุมชนหลากหลายวัฒน
ธรรมและภาษา และข อ้ มูลหลายวัฒนธรรมและภาษาทีใ่ หม่
ล่าสุดให แ้ ก่เจา้ หน า้ ทีส่ ภาทีเ่ กีย่ วข อ้ ง เพือ่ แจง้ เรื่องการวางแผน
และส่งมอบบริการ
ยังคงตรวจตราการเก็บข อ้ มูล EEO ว่าประกอบดว้ ยข อ้ มูลของ ทรัพยากรมนุษย์
หลากหลายภาษาและวัฒนธรรมแลว้

ต่อเนือ่ ง
ตรวจทบทวนเครื่องมือรวบรวมข อ้ มูลทีม่ อี ยู ่ในป จั จุบนั ทีส่ ภา ทรัพยากรมนุษย์
ใช ้ ในการระบุหาว่าจุดใดควรมีการเพิม่ มาตรการดา้ นความ
การใช ช้ วี ติ ของชุมชน
หลากหลายทางวัฒนธรรมและภาษาทีม่ มี าตรฐาน
การใช ช้ วี ติ ของชุมชน
การพัฒนาทาง
จัดท�ำและส่งเสริม ‘ค�ำถามเพือ่ ใช เ้ ก็บข อ้ มูล’ และ
เศรษฐกิจ
‘ภาษาทีพ่ ดู ’ ทีห่ ลากหลายทางวัฒนธรรมและภาษา
และมีมาตรฐานและใช เ้ ป น็ การภายใน เพือ่ ใช ้ ในการศึกษาวิจยั การใช ช้ วี ติ ของชุมชน
(นโยบายทางสังคม
ทีท่ ำ� โดยเมือง
และการสนับสนุน
มอบหมายการวิเคราะห์ข อ้ มูลส�ำมะโนประชากรป ี 2006 อย่าง ชุมชน)
ละเอียดเกีย่ วกับประเด็นความหลากหลายทางวัฒนธรรมที่
และการสนับสนุน
ส�ำคัญ และเผยแพร่สรุปผลทีไ่ ด ้ ให เ้ จา้ หน า้ ทีข่ องเมืองและชุม ชุมชน)
ชนทีเ่ กีย่ วข อ้ งทุกฝ่ายทราบ ผ่านทางเว็บไซต์ของเมือง

ปฏิบตั กิ าร

ภายใตง้ บทีอ่ นุมตั ิ

ทรัพยากร
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5.2

5.1

ประชาสัมพันธ์เรื่องประโยชน์จาก
ความหลากหลายทางวัฒนธรรม
สนับสนุนและร่วมมือผ่านทาง
เวทีสาธารณะต่างๆ เช่น
สภานายกเทศมนตรีเมืองหลวง เพือ่
ก�ำหนดนโยบายและระเบียบปฏิบตั ิ
ระดับชาติทสี่ นับสนุนความหลาก
หลายทางวัฒนธรรมและเพิม่
ความครบถ ว้ นและความปรองดอง
ของชุมชน
ส่งเสริมและสนับสนุนผูล้ ภี้ ยั และผู ้
ต้องการทีล่ ภี้ ยั
ส่งเสริมและร่วมมือผ่านทาง
เวทีสาธารณะต่างๆ เช่น
สภานายกเทศมนตรีเมืองหลวง เพือ่
เพิม่ ความเห็นใจและการสนับสนุน
จากรัฐบาลและชุมชน ทีม่ ตี อ่ ผู ล้ ภี้ ยั
และผู ต้ อ้ งการทีล่ ภี้ ยั

แผนริเริ่ม

ความรับผิดชอบ

หากการประเมินผลปรากฏว่าประสบความส�ำเร็จ เราจะต่อ การใช ช้ วี ติ ของชุมชน
อายุโครงการให บ้ ริดจิ้งวีซา่ แก่ผู ต้ อ้ งการทีล่ ภี้ ยั ส่วนผู ล้ ภี้ ยั เรา
จะให ้ ใชง้ านสระว่ายน�ำ้ ยิม ห อ้ งสมุด การอบรมคอมพิวเตอร์
และบริการ “อาหารบนล้อ” ของเมืองได ฟ้ รี
สนับสนุนและส่งเสริมให ม้ กี ารยอมรับในผู ล้ ภี้ ยั และผู ต้ อ้ งการที่
ลีภ้ ยั ในชุมชนของเรา ผ่านทางโครงการเงินอุดหนุนและสปอน
เซอร์ของเมือง

สนับสนุนรัฐบาลระดับประเทศให ม้ มี าตรการทีเ่ ห็นใจและครบ สภา
ถ ว้ นกว่าเดิมแก่ผู ล้ ภี้ ยั และผู ต้ อ้ งการทีล่ ภี้ ยั

ส่งเสริมสมาชิกสภาและเจา้ หน า้ ทีข่ องเราให ท้ กุ โอกาสทีม่ เี พือ่ สภา
ประชาสัมพันธ์ผลประโยชน์ของความหลากหลายทางวัฒน
ธรรมและความส�ำเร็จของซิดนีย ์ ในฐานะชุมชนพหุวฒ
ั นธรรมที่
รุง่ เรืองและปรองดองกัน
สนับสนุนรัฐบาลระดับประเทศในการเพิม่ ชัน้ เรียนภาษา
สภา
อังกฤษทีร่ าคาย่อมเยาว์ ส�ำหรับผู ม้ าใหม่และผู ท้ แี่ ต่กอ่ นไม่
สามารถเข า้ ใช ้ ได ้

ปฏิบตั กิ าร

วัตถุประสงค์ 5: ความเป็นผู้น�ำและการสนับสนุน

รอผลลัพธ์ของการ
ประเมินผลโครงการ
ประจ�ำป ี
ประเมินผลโครงการ
ประจ�ำป ี

ภายใตง้ บทีอ่ นุมตั ิ

ภายใตง้ บทีอ่ นุมตั ิ

ต่อเนือ่ ง

ต่อเนือ่ ง

ภายใตง้ บทีอ่ นุมตั ิ

ทรัพยากร

ต่อเนือ่ ง

กรอบเวลา
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5.5

5.4

5.3

ทรัพยากร

ติดต่อสัมพันธ์กับชุมชน
มีสว่ นร่วมและเข า้ ร่วมอย่างจริงจังใน
เวทีสาธารณะของชุมชน ทีม่ งุ ่ เน น้
เรื่องบริการทีด่ ขี นึ้ และผลลัพธ์ของชุม
ชนหลากหลายวัฒนธรรมและภาษา

ส่งเสริมแผนริเริ่มอาสาสมัครพหุ
วัฒนธรรมและผูย้ า้ ยถิน่ ทีม่ ที กั ษะ
ส่งเสริมโอกาสแก่สมาชิกชุมชน
หลากหลายวัฒนธรรมและภาษา
และผู ย้ า้ ยถิน่ ทีม่ ที กั ษะ
ในการเข า้ ร่วมในแรงงาน ผ่าน
ทางการเป น็ อาสาสมัคร

เข า้ ร่วมอย่างจริงจังในเวทีสาธารณะส�ำคัญ ทีม่ งุ ่ เน น้ ทีป่ ระเด็น
หลากหลายวัฒนธรรมและภาษา

มีสว่ นร่วมและเป น็ พันธมิตรกับชุมชนและองค์กรธุรกิจต่างๆ
ในเรื่องแผนริเริ่มต่างๆ ทีม่ เี ป ้าหมายจะเพิม่ คุณภาพชีวติ และ
การเข า้ ถึงบริการส�ำหรับสมาชิกชุมชนหลากหลายวัฒนธรรม
และภาษา

สนับสนุนและใส่เรื่องชุมชนหลากหลายวัฒนธรรมและภาษา
เข า้ ไว ้ ในยุทธศาสตร์ทอี่ ยูอ่ าศัยราคาย่อมเยาของรัฐ NSW
การใช ช้ วี ติ ของชุมชน ต่อเนือ่ ง

ภายใตง้ บทีอ่ นุมตั ิ
ดูทรัพยากรทีร่ ะบุ
ไว ้ ในข อ้ 2.1

ภายใตง้ บทีอ่ นุมตั ิ

ภายใตง้ บทีอ่ นุมตั ิ

ภายใตง้ บทีอ่ นุมตั ิ

กรอบเวลา

การใช ช้ วี ติ ของชุมชน ต่อเนือ่ ง
ผ่านทางเงินอุดหนุน สปอนเซอร์ และค�ำปรึกษา
เราจะสนับสนุนโครงการต่างๆ ทีศ่ กึ ษาวิจยั และช่วยเหลือผู ้
ย า้ ยถิน่ ทีม่ ที กั ษะในการหาประสบการณ์ ในการท�ำงาน
ยังคงประสานงานและสนับสนุนโครงการ
“อาสาสมัครพหุวฒ
ั นธรรมซูเปอร์ว”ี และร่วมงานกับกลุม่ และ
องค์กรต่างๆ ในชุมชน เพือ่ สนับสนุนการเป น็ อาสาสมัคร โดย
เป น็ พันธมิตรกับระดับชัน้ ต่างๆ ของรัฐบาล
เป ็นพันธมิตรกับระดับชัน้ ต่างๆ ร่วมมือและเป น็ พันธมิตรกับสภาของเมืองอืน่ และระดับชัน้ ต่าง การใช ช้ วี ติ ของชุมชน ต่อเนือ่ ง
ของรัฐบาล
ๆ ของรัฐบาล เพือ่ เพิม่ ปริมาณและคุณภาพของข อ้ มูลเกีย่ วกับ สภา
มีสว่ นร่วมอย่างจริงจังในกระบวนการ ชุมชนทีส่ ำ� คัญ ทีม่ อี ยู ่ในภาษาต่างๆ ของชุมชน
ตัดสินใจของรัฐบาลในเรื่องชีวติ ใน
ค น้ คว า้ หาโอกาสทีจ่ ะเป น็ พันธมิตรกับหน่วยงานต่างๆ
เมือง และสนับสนุนประโยชน์และ
ของรัฐบาล เพือ่ ส่งเสริมความปรองดองของชุมชนและความรู ้
ความต อ้ งการของผู เ้ กีย่ วข อ้ งหลาก ข า้ มวัฒนธรรมในชุมชน เช่น ในบรรดาเด็กวัยเรียน
หลายวัฒนธรรมและภาษา

ความรับผิดชอบ

ภายใตง้ บทีอ่ นุมตั ิ

ปฏิบตั กิ าร

วิเคราะห์ยทุ ธศาสตร์การจา้ งงานและการจัดต�ำแหน่งงานของ การใช ช้ วี ติ ของชุมชน 2008/9
ผู ย้ า้ ยถิน่ ทีม่ ที กั ษะ โดยใหค้ รอบคลุมหน่วยธุรกิจและกลุม่ วิชา
ชีพทุกประเภทในสภาซิตอี้ อฟซิดนีย ์

แผนริเริ่ม
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5.6

การใช ช้ วี ติ ของชุมชน ต่อเนือ่ ง
ริเริ่มแผนการสรุปอบรมเจา้ หน า้ ทีใ่ นเรื่องยุทธศาสตร์ความ
หลากหลายทางวัฒนธรรม โดยใช ข้ อ้ มูลทีป่ รับแต่งแลว้ เกีย่ ว
กับผลกระทบและผลทีต่ ามมาของแผนริเริ่มและปฏิบตั กิ าร
ต่างๆ
ท�ำการประชาสัมพันธ์ครั้งใหญ่เกีย่ วกับยุทธศาสตร์ความหลาก
หลายทางวัฒนธรรม ในเวทีสาธารณะของชุมชน จดหมายข่าว
และเว็บไซต์ของเมือง

กรอบเวลา

ส่งเสริมยุทธศาสตร์ความหลาก
หลายทางวัฒนธรรม
ประชาสัมพันธ์ยทุ ธศาสตร์ความ
หลากหลายทางวัฒนธรรมอย่างแพร่
หลาย ให ผ้ ู เ้ กีย่ วข อ้ งทั้งในและนอก
องค์กรทราบ

ความรับผิดชอบ

ปฏิบตั กิ าร

แผนริเริ่ม

ภายใตง้ บทีอ่ นุมตั ิ

ทรัพยากร
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6.3

6.2

6.1

ส�ำนักงานนายกเทศ
มนตรี (ระเบียบ)
สภา

ยังคงส่งเสริมการแลกเปลีย่ นทางเศรษฐกิจและวัฒนธรรม
รวมทั้งชือ่ เสียง กับนครพีน่ อ้ งของเมืองเราทัว่ โลก

คงสถานะ “นครระดับโลก”
ของเราเอาไว้
ยังคงให เ้ งินทุนและพัฒนาสถานภาพ
ของซิดนีย ์ ในฐานะนครระดับโลกชัน้
แนวหน า้ ของประเทศออสเตรเลีย

ภายใตง้ บทีอ่ นุมตั ิ

ต่อเนือ่ ง

ส่งเสริมชุมชนธุรกิจทีห่ ลากหลาย ยังคงเป น็ สปอนเซอร์และร่วมงานกับหอการคา้ ท อ้ งถิน่ ในการ การพัฒนาทาง
ทางวัฒนธรรม
ประชาสัมพันธ์ โอกาสทางเศรษฐกิจและศักยภาพการตลาด เศรษฐกิจ
สนับสนุนและส่งเสริมธุรกิจและย่าน ของธุรกิจหลากหลายวัฒนธรรมของท อ้ งถิน่
การตลาด
ธุรกิจทีห่ ลากหลายทาง
วัฒนธรรมและภาษา
เพือ่ ความรุง่ เรืองและครบถ ว้ น

ต่อเนือ่ ง

ภายใตง้ บทีอ่ นุมตั ิ

ภายใตง้ บทีอ่ นุมตั ิ

ภายใตง้ บทีอ่ นุมตั ิ

ภายใตง้ บทีอ่ นุมตั ิ

ทรัพยากร

กรอบเวลา

ดว้ ยแผนริเริ่ม Sydney 2030 เราจะก�ำหนดและปฏิบตั นิ โย
2008 และต่อเนือ่ ง
บายและแผนริเริ่มต่างๆ ทีใ่ ห ก้ ารยอมรับและรับรู ค้ ณ
ุ ค่าของ
ความหลากหลายทางวัฒนธรรม ในฐานะส่วนหนึ่งของนคร
ระดับโลกทีย่ ั่งยืน
สนับสนุนและร่วมงานกับทุกระดับชัน้ ของรัฐบาลและชุมชนธุร สภา
ต่อเนือ่ ง
กิจ เพือ่ สร า้ งความแข็งแกร่งแก่สถานภาพของซิดนีย ์ ในฐานะ
นครระดับโลก
ปรับปรุงแผนทางสังคมและตัว
ยังคงปรับปรุงคุณภาพชีวติ โดยรวมของเมือง เพือ่ รักษาความ การใช ช้ วี ติ ของชุมชน ต่อเนือ่ ง
เมืองของเรา
น่าอยูส่ ำ� หรับทุกคน ไม่วา่ จะมีภมู หิ ลังทางวัฒนธรรม ภาษา สภา
หรือศาสนาใดก็ตาม ดว้ ยการปฏิบตั แิ ผนต่อไปนี:้
ดว้ ยแผนทางสังคมและแผนริเริ่ม
อืน่ ๆ ของเมือง เราจะปรับปรุงเมือง n แ ผนทางสังคม
ในดา้ นความสะดวกสบาย ปลอดภัย n ก ระบวนการวางแผนตัวเมือง
และน่าอยู ่ในทุกส่วนของเมือง
n แ
 ผนริเริ่ม ซิดนีย ์ 2030
เพือ่ ประโยชน์ของผู อ้ ยูอ่ าศัย
คนท�ำงาน และผู ม้ าเยือนทุกคน รวม n โ ครงการเงินอุดหนุนและสปอนเซอร์
ทั้งผู ท้ มี่ ภี มู หิ ลังทางวัฒนธรรมและ
ภาษาทีห่ ลากหลายอีกดว้ ย

ความรับผิดชอบ

ปฏิบตั กิ าร

แผนริเริ่ม

วัตถุประสงค์ 6: การสร้างความยั่งยืนของนครระดับโลก
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6.5

6.4

ปฏิบตั กิ าร

ความรับผิดชอบ

ส่งเสริมการท่องเทีย่ ว
ประชาสัมพันธ์ซดิ นีย ์ ให เ้ ป น็ ปลาย
ทางของนักท่องเทีย่ วระดับสูง เช่น
การประชาสัมพันธ์เรื่องสินทรัพย์
ทางวัฒนธรรมอันมั่งคั่งและการจัด
กิจกรรมต่างๆ

การพัฒนาทาง
เศรษฐกิจ
สภา

การใช ช้ วี ติ ในชุมชน
(เมืองทีป่ ลอดภัย)

2008/9

กรอบเวลา

มีความต่อเนือ่ งในการสนับสนุน คูม่ อื เทีย่ วซิดนียฉ์ บับทางการ การตลาด
ต่อเนือ่ ง
การพัฒนาทาง
มีความต่อเนือ่ งในการร่วมงานกับหน่วยงานการท่องเทีย่ วของ เศรษฐกิจ
รัฐและประเทศ เพือ่ ประชาสัมพันธ์ซดิ นีย ์ ให เ้ ป น็ ปลายทางการ การใช ช้ วี ติ ของชุมชน
ท่องเทีย่ วออสเตรเลียชัน้ แนวหน า้
ร่วมงานกับหน่วยงานรัฐบาลระดับอืน่ ในการสนับสนุนวัน
เยาวชนโลกประจ�ำป ี 2008
และการจัดงานใหญ่ระดับนานาชาติ
งานอืน่ ๆ ทีซ่ ดิ นียเ์ ป น็ เจา้ ภาพในหลายป ที จี่ ะมาถึง

ยังคงประชาสัมพันธ์ “นักศึกษาปลอดภัย” (Student Safe)
เวอร์ชนั่ ภาษาชุมชน และผ่านทางกิจกรรมและบริการ
สนับสนุนนักศึกษานานาชาติ
ยังคงสนับสนุนหน่วยงานระดับรัฐและระดับประเทศ เพือ่ ส่ง
เสริมการประชาสัมพันธ์ซดิ นีย ์ ให เ้ ป น็ ปลายทางทีน่ กั ศึกษา
นานาชาติชนื่ ชอบ และเพือ่ จัดหาบริการสนับสนุนทีเ่ หมาะสม

ส่งเสริมนักศึกษานานาชาติ
ศึกษาการเป น็ สปอนเซอร์หรือการจัดหาความช่วยเหลือแก่โฮส การใช ช้ วี ติ ของชุมชน
ประชาสัมพันธ์ กระตุ น้ และสนับสนุน เว็บไซต์ทมี่ อี ยู ่ในป จั จุบนั เช่นเว็บไซต์ “เวลคัมทูซดิ นีย ”์ เพือ่ : การสือ่ สารและสือ่
การมีสว่ นร่วมของนักศึกษานานา
n โ ชว์วา
่ เมืองเรามีความน่าอยู ่ เป น็ ปลายทางการศึกษาทีม่ ี การตลาด
ชาติในชีวติ ของเมือง
ความหลากหลายทางวัฒนธรรม
n ท
 ำ
� ลิงค์ ไปยังข อ้ มูลทีส่ ำ� คัญของเมืองทีเ่ กีย่ วข อ้ งกับนักศึกษา
นานาชาติและเยาวชนอืน่ ๆ

แผนริเริ่ม

ภายใตง้ บทีอ่ นุมตั ิ

ทรัพยากร
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6.6

สนับสนุนผลประโยชน์ทางเศรษฐ
กิจทีไ่ ด้จากความหลากหลายทาง
วัฒนธรรม
สนับสนุนอย่างจริงจังและแสดงให ้
เห็นประโยชน์ของความหลากหลาย
ทางวัฒนธรรมในแง่ของความรุง่
เรืองทางเศรษฐกิจและโอกาสในการ
จา้ งงาน

แผนริเริ่ม

ความรับผิดชอบ

เพิม่ การใช ป้ ระโยชน์จากผู ย้ า้ ยถิน่ ทีม่ ที กั ษะ
การพัฒนาทาง
และแรงงานหลายภาษา โดยถือเป น็ ส่วนหนึ่งของ “ซิดนีย ์
เศรษฐกิจ
2030” และแผนริเริ่มอืน่ ๆ ทีส่ นับสนุนศักยภาพทางเศรษฐกิจ
ของซิดนีย ์
สนับสนุนรัฐบาลระดับรัฐและระดับชาติในการศึกษาวิจยั เรื่อง
วิธีทดี่ กี ว่าในการส่งเสริมและใช ป้ ระโยชน์จากศักยภาพทาง
เศรษฐกิจของซิดนีย ์ ดว้ ยการสนับสนุนแรงงานผู ย้ า้ ยถิน่ ทีม่ ี
ทักษะและจุดแข็งอืน่ ๆ ทีเ่ กีย่ วข อ้ งกับประชากรและมรดกทีม่ ี
ความหลากหลายทางภาษาและวัฒนธรรม

ปฏิบตั กิ าร

ต่อเนือ่ ง

กรอบเวลา

ภายใตง้ บทีอ่ นุมตั ิ

ทรัพยากร

