
Polityka wielokulturowa gminy Garðabær 

 

Wstęp 
Poprzez termin „imigranci” rozumie się cudzoziemców, którzy osiedlili się w Garðabær i których 
łączy to, że ich językiem ojczystym jest język inny niż islandzki.  

 

Cel 
Równe prawa w kontaktach z instytucjami Garðabær i aktywny udział w życiu społecznym 

wszystkich mieszkańców miasta Garðabær, niezależnie od narodowości i pochodzenia.. 

 

Udzielanie informacji i dostęp do usług 
Garðabær dokłada starań, by zagraniczni mieszkańcy znali działalność miasta oraz islandzkie 

społeczeństwo i byli poinformowani o zakresie swoich praw i obowiązków.   

 

Odbywa się to poprzez: 

 Udostępnianie materiałów informacyjnych na stronie internetowej Garðabær. 

 Tłumaczenie formularzy i ulotek instytucji w Garðabær na języki obce. 

 Korzystanie przez instytucje, w razie potrzeby, z usług tłumaczy ustnych. 

 Zapewnienie dobrej współpracy z osobami zaangażowanymi w sprawy cudzoziemców. 

 

Szkoły 
Garðabær dąży do realizacji potrzeb edukacyjnych dzieci imigrantów. 

 

Odbywa się to poprzez: 

 Opracowanie przez szkoły planów przyjmowania imigrantów. 

 Udzielanie szkołom specjalistycznej pomocy w sprawach związanych z cudzoziemcami.  

 Nacisk na multikulturowe metody nauczania. 

 Nacisk na wsparcie nauki języka islandzkiego dla dzieci imigrantów w przedszkolach i 

szkołach podstawowych w Garðabær. 

 Tworzenie indywidualnych planów nauczania dla dzieci, których językiem ojczystym jest 

język inny niż islandzki. 

 Nacisk na komunikację między domem a szkołą i zapewnienie, że rodzice będą 

otrzymywali niezbędne informacje i zrozumieją zasady funkcjonowania szkoły i edukacji 

swoich dzieci. 



 Przeciwdziałanie stereotypom poprzez edukowanie uczniów, zarówno islandzkich, jak i 

zagranicznych, oraz informowanie ich o pochodzeniu kolegów szkolnych oraz ich 

kulturze. 

 Edukację z umiejętności kulturowych dla uczniów w przedszkolach i szkołach 

podstawowych. 

 Korzystanie z usług tłumaczy ustnych w kontaktach z rodzicami i dziećmi w razie 

potrzeby. 

 

Szkolenia dla dorosłych 
Garðabær promuje otwartość i szacunek dla innych kultur, mając na celu zapobieganie 

stereotypom i przełamywanie ich. 

 

Odbywa się to poprzez: 

 Oferowanie imigrantom w Garðabær możliwości nauki języka islandzkiego blisko 

miejsca zamieszkania. 

 Oferowanie zawodowych kursów języka islandzkiego dla zagranicznych pracowników w 

Garðabær. 

 Edukację w zakresie umiejętności kulturowych dla pracowników w Garðabær. 

 Spotkania informacyjne dla imigrantów.  

 

Kultura 
Garðabær wspiera kulturową różnorodność gminy. 

 

Odbywa się to poprzez: 

 Poszerzenie zakresu usług Biblioteki Garðabær dla imigrantów. 

 Zapewnienie imigrantom możliwości promocji swojej kultury poprzez wielokulturowe 

imprezy w gminie. 

 

 

Sport i rekreacja 
Garðabær ułatwia dzieciom imigrantów dostęp do zorganizowanych zajęć sportowych i 

rekreacyjnych i przeciwdziała ich rezygnowaniu z udziału w tych aktywnościach. 

 

Odbywa się to poprzez: 

 Przedstawienie imigrantom oferty sportowej i rekreacyjnej dostępnej w Garðabær.  

 Korzystanie z usług tłumaczy ustnych w kontaktach z rodzicami i dziećmi w razie 

potrzeby. 


