
Nhiệm vụ và Trọng tâm 

hoạt động 
Nhiệm vụ 

• Đại diện cho quyền lợi của người nước ngoài sống ở Dresden 

• Cải thiện điều kiện sống của người nước ngoài 

• Thúc đẩy sự chung sống hòa bình của người Đức và người nước ngoài 

• Góp phần tạo ra và duy trì một môi trường tự do ở thành phố Dresden, nơi cho 

phép việc bảo tồn và phát triển một bản sắc văn hóa riêng cho những người 

thuộc quốc tịch, văn hóa, tôn giáo hoặc sắc tộc khác nhau.  

• Công tác dân vận vì lợi ích của người nước ngoài và vì sự chung sống của họ 

với người Đức  

• Thúc đẩy việc ra quyết định về quyền bầu cử hội đồng nhân dân cho tất cả 

người nước ngoài  

• Cộng tác cùng các hiệp hội và tổ chức sáng kiến giải quyết các vấn đề của 

người nước ngoài 

Trọng tâm hoạt động 

Hội đồng người nước ngoài và hội nhập quan tâm đến nhiều chủ đề ảnh hưởng đến người 

nước ngoài sống ở Dresden. Chúng bao gồm: 

• Kỳ thị và bất công đối với người nước ngoài ở Dresden 

• Chỗ ở và chăm sóc người xin tị nạn 

• Vấn đề về an ninh và chủ nghĩa cực đoan cánh hữu 

• Hoàn cảnh của sinh viên và học sinh quốc tế 

• Hợp tác với các hội và hiệp hội 

• Lớp học tiếng mẹ đẻ cho con em của người nước ngoài 

• Chăm sóc sức khỏe bệnh nhân nước ngoài 

• Những vấn đề của cá nhân người nước ngoài 

Sự tồn tại, nhiệm vụ và hoạt động của Hội đồng người nước ngoài và hội nhập được tuân 

thủ theo Điều lệ và nội quy của Hội đồng. 

Điều lệ của Hội đồng người nước ngoài(*.pdf, 19 KB) 
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