
 

 

 

 

 

 

Стратегія облаштування переселенців в 
Новому Південному Уельсі 
Січень 2023 - Червень 2025 
Стратегія уряду НПУ щодо облаштування переселенців має на меті покращити результати облаштування біженців, які 
проживають в НПУ. Ця стратегія спрямована на досягнення шести короткострокових результатів для біженців та громади і 
є першою подібною програмою в штаті та Австралії. 

Біженці мають доступ до відповідних 
послуг та інформації, які вони можуть 

зрозуміти та використовувати. 

Біженці мають можливості та підтримку 
для участі в громадському та/або 

економічному житті. 

Місцеві та громадські мережі долучаються 
до планування програми облаштування, 
включаючи гостинний прийом людей у 

громаді. 

Уряд НПУ здійснює планування та оцінку 
облаштування переселенців, ґрунтуючись 

на життєвому досвіді. 

Уряд НПУ вдосконалив процеси збору 
та аналізу даних, щоб забезпечити 
планування розселення на основі 

фактичних даних. 

Уряд НПУ збільшив вплив на 
прийняття загальнодержавних рішень 

щодо цілей, політики та результатів 
облаштування переселенців. 

Стратегія визнає складну екосистему розселення, яка існує в Новому Південному Уельсі, і довгострокові результати, для 
досягнення яких усі рівні влади та неурядового сектору повинні працювати разом. 

Стратегія НПУ щодо облаштування 
переселенців в першу чергу 
стосується біженців, які проживають 
у НПУ, протягом перших 10 років їх 
перебування в країні. 

Для цілей Стратегії НПУ щодо 
облаштування переселенців термін 
“біженці” включає всіх людей з 
біженським та подібним до біженців 
походженням, включаючи людей, які 
шукають притулку. 

Стратегія об’єднує існуючі та нові зусилля уряду НПУ, спрямовані на: 
• Формулювання концепції облаштування переселенців уряду НПУ та розуміння того, що 

можна вважати успішним облаштуванням 
• Використання життєвого досвіду в процесі прийняття рішень 
• Покращення та оформлення співпраці, координації, стратегічного планування та 

надання послуг в уряді НПУ 
• Забезпечення безперервного вдосконалення, оцінки та розбудови спроможності уряду 

Нового Південного Уельсу забезпечити успішні результати облаштування переселенців 
• Залучення широкого кола учасників з різних галузей і громад, щоб забезпечити 

процвітання біженців 
• Розбудова та зміцнення існуючого стратегічного партнерства з федеральним урядом, 

іншими штатами і територіями та місцевими органами влади, щоб впливати на 
прийняття рішень на національному рівні. 

Стратегія облаштування переселенців в Новому Південному Уельсі включає: 
План дій, який визначає, як уряд НПУ 
продовжуватиме та зміцнюватиме існуючі 
ініціативи та впроваджуватиме додаткові 
ініціативи для усунення виявлених недоліків. 

Загальні принципи оцінки, які допоможуть уряду 
НПУ контролювати та оцінювати хід виконання 
програми та отримувати інформацію, яка дасть 
можливість реагувати на нові потреби в НПУ. 

Стратегія облаштування переселенців в 
Новому Південному Уельсі реалізується 
урядом НПУ і є стратегічним пріоритетом 
для Multicultural NSW. 


