
 اینڈ ریفیوجی افئیرزآفس آف انڻرنیشنل کمیونیڻیز 

OIC  اہلکارکے 

 
میئر س دفتر کو ا ۔ہیںمینیجر  ڈیویژنآفس آف انڻرنیشنل کمیونڻیز کے ) Terence O’Neill( ڻیرینس اونیل

ایک نئی پہل کے طور پر ڈیپارڻمنٹ آف نیبر ہوڈز کے تحت  شہر کےنے ) Annise Parker(یس پارکر ان
فالح ، ان کی ایک ساتھ ال کرکمیونڻی کو  بین االقوامینوع متاور ہیوڻسن کی منفرد  ،اونیل کی ڻیم ۔تھا کیا قائم

اور ہیوسڻن میں ان کے کامیاب شہری، اقتصادی اور ثقافتی انضمام  دیتی ہےربط کو فروغ باہمی اور  و بہبود
 ۔کو آسان بناتی ہے

۔ ترقی کی یہ چنگاری ے طور پر ابھرا ہےاالقوامی منزل کاونیل کی قیادت میں، سڻی آف ہیوسڻن ایک بین 
ورلڈ کپ سے متعلق ۔ اونیل کی ڻیم نے سے ملیایک پارک کے آغاز  اعزاز میںسسڻر سڻیز آف ہیوسڻن کے  ہیوسڻن ڈائنامو اسڻیڈیم میںاس کو 

 ۔ہے کو کامیابی سے ایک ساتھ الیاہیوسڻن کی سفارتی کمیونڻی بھی  کے ذریعہکھیلوں کی دنیا  کرکےکی میزبانی  تقریباتدو 

یو ایس سابق میکسیکو کے سابق صدر وسنٹ فاکس اور ویب سائٹ تیار کرنے کے لیے  www.GlobalHouston.orgاونیل نے 
 یہ ویب سائٹ  ۔کام کیاآف ہیوسڻن کے ساتھ مل کر، ساتھ ہی ساتھ ورلڈ افیرز کونسل )James Baker( جیمز بیکر آف سڻیٹ سیکریڻری

گریڻر ہیوسڻن کے عالقے میں لیڈرشپ ہیوسڻن نے سائٹ کو اس ہیوسڻن کی انڻرنیشنل کمیونڻی کے لیے بطور پورڻل خدمت انجام دیتی ہے۔ 
 ۔ہےکے لیے اعزاز سے نوازا  حصہ داریغیر معمولی  یزندگی کی فالح میں اس ک

  ۔ہے ، جاپان اور میکسیکو کے تجارتی معاہدے کروانے میں بھی انکا اہم کردار رہاچیناس کے عالوه، ہیوسڻن کے ساتھ 

اور ایک بین االقوامی شہر کے طور پر بلند کرتے رہنا مرتبہ  کاہیوسڻن ، میںپروجیکٹ  تازه ترینکے  ناآفس آف انڻرنیشنل کمیونڻیز کے ساتھ 
گلوبل ۔ ہیوسڻن کے انڻرنیشنل پورڻل کے طور پر ہےشامل کی اولین ترجیحات میں  ناکے مسئلہ کے تئیں بیداری پیدا کرنا  انسانی اسمگلنگ

  ۔کرنے کے لئے پر امید ہیں اتحاد پیدا میںآبادی  بین االقوامیتمام ذریعے، وه ہیوڻسن کی  کی ترقی کےہیوڻسن ویب سائٹ 

سینٹ تھامس میں فلسفہ کی تعلیم حاصل کی اور فی الحال وه رائس یونیورسڻی  یونیورسڻی آفڻاؤن اور ڈاؤن -ہیوسڻن یونیورسڻی آف اونیل نے
 ۔رہے ہیںمیں ماسڻرز ڈگری کی پڑھائی کر 

 
کرتے کی نگرانی  کے امور پناه گزیناور  وطن ینتارکہیوسڻن شہر کے  )Benito Juarez( ریزاوہبینیڻو 

کے لیے ترک وطن کے مسئلے  وںتین میئرکے ہیوسڻن  انہوں نے ہیں۔ ماال سے ڻااگوبنیادی طور پر آپ ۔ہیں
 وطن ینتارکریز اوہشہر کے لیے کام کرنے سے قبل،   ۔یںہدی ت انجام اپر شہر کے ماہر کے طور پر خدم

 کمیونڻی تنظیموں کے سرگرم رکن تھے۔کرنے والی کے حقوق کی وکالت  پناه گزیناور 

میئرز ایڈوائزری اور  ) MOIRA(آفس آف امیگرنٹ اینڈ ریفیوجی افئیرس میئرز میں  2001ریز نے اوہ
کمیونڻی کے نمائندوں  ۔ یہکی نگرانی کیکے تخلیق ) MACIRA(آن امیگریشن اینڈ ریفیوجی افئیرس کمینڻی 

 ۔ہے مشغولکے مسائل میں  پناه گزیناور  تارکین وطنگروپ ہے جو  متنوعاور اسڻیک ہولڈرز کا ایک 

کی قیادت کرتے ہیں  تقاریباور  وںسرگرمیاور دیگر  مجالستعلیمی  سے متعلق کوششوں بشمول شہریتشہر کی سے متعلق ریز شہریت اوہ
میں سے  تقاریبسگنیچر  ترین ہیوسڻن کی مشہور وه  بیداری پیدا کرتے ہیں۔ کے تئیںکو متاثر کرنے والے مسائل  وںجو تارکین وطن کی آبادی

 ۔تے ہیںرجوع کر ہر سال رہزاروں شرکاء  کی طرفجس  کے نگراں ہیں، ویکسڻیزن شپ ، ایک

 وه شادی شده ہیں اور ان کی ایک بیڻی ہے۔ ۔پسند کرتے ہیں اسے باخبر رہنمطالعہ کرنا اور عالمی واقعات ریز اوہفارغ وقت میں،  اپنے

http://www.globalhouston.org/

	آفس آف انٹرنیشنل کمیونیٹیز اینڈ ریفیوجی افئیرز
	OIC کے اہلکار


