
Our Work
The Office of Immigrant Affairs (OIA) promotes 
the well-being of Philadelphia’s immigrant 
communities and their inclusion into the civic, 
economic, social, and cultural fabric of the City. 
Our work focuses on three areas: policies & 
programs, economic development, and cultural 
programming & outreach.

Policies and Programs 
We recommend and develop policies and 
programs to provide opportunity, access to 
services, and immigration reform on all levels 
of government. This includes advocating for 
welcoming city policies and programs around 
language access and citizenship.

Economic Development
A major goal of our work is the successful 
inclusion of immigrants into the economic 
fabric of the City. This includes advocacy 
around workforce development and the newly 
launched Immigrant Workers Academy.

Cultural Programming and Outreach
We highlight the essential role that immigrants 
play in our City. We coordinate year-round 
cultural programming like Immigrant 
Heritage Month in June and Welcoming Week 
in September. We also celebrate diversity 
by raising the flags of our many immigrant 
communities at City Hall.
 
Another role of OIA is to connect immigrants 
and refugees to city services and organizations 
that can best assist them. We also convene 
people together with the goal of improving the 
lives of our immigrant communities.
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Công việc của Chúng tôi
Phòng Sự vụ Di trú (OIA) thúc đẩy sự thịnh 
vượng của các cộng đồng người nhập cư ở 
Philadelphia và giúp họ hòa nhập vào đời 
sống cộng đồng, kinh tế, xã hội và văn hoá của 
Thành phố. Công việc của chúng tôi chú trọng 
vào ba lĩnh vực: chính sách và chương trình, 
phát triển kinh tế, và lập chương trình và tiếp 
cận văn hoá.

Chính sách và Chương trình
Chúng tôi đề xuất và xây dựng các chính sách 
và chương trình để mang lại cơ hội, khả năng 
tiếp cận dịch vụ, và cải cách di trú ở tất cả các 
cấp chính quyền. Điều này bao gồm việc vận 
động cho các chính sách và chương trình tiếp 
đón của thành phố về tiếp cận ngôn ngữ và 
nhập tịch.

Phát triển Kinh tế
Một mục tiêu chính trong công việc của chúng 
tôi là giúp người nhập cư hòa nhập thành công 
vào cuộc sống kinh tế của Thành phố. Điều này 
bao gồm vận động phát triển lực lượng lao 
động và chương trình Học viện Người lao động 
Nhập cư mới được triển khai.

Lập chương trình và Tiếp cận Văn hóa
Chúng tôi nhấn mạnh vai trò thiết yếu của 
người nhập cư đối với Thành phố. Chúng tôi 
phối hợp lập chương trình văn hoá quanh năm 
như Tháng Di sản Người nhập cư vào tháng 6 
và Tuần lễ Tiếp đón vào tháng 9. Chúng tôi cũng 
đề cao sự đa dạng bằng cách treo cờ của nhiều 
cộng đồng người nhập cư tại Tòa thị chính.

Vai trò khác của OIA là kết nối người nhập 
cư và người tị nạn với các dịch vụ và tổ chức 
thành phố có thể trợ giúp họ tốt nhất. Chúng 
tôi cũng đoàn kết mọi người với mục tiêu 
cải thiện đời sống của các cộng đồng người 
nhập cư.

Theo dõi OIA 
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