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“Sa loob na ng higit sa 200 taon, ang ating tradisyon ng malugod na pagtatanggap sa mga
imigrante na mula sa iba't ibang parte ng mundo ay nakapagbigay sa atin ng napakalaking
kalamangan mula sa ibang mga bansa. Napanatili tayo nitong maging bata, dinamika at
entreprenyural. Hinubog nito ang ating katangian bilang taong-bayan ng walang limitasyon
sa mga posibilidad — hindi nakukulong ang mga tao sa ating nakaraan pero nagagawa
nating baguhin ang ating sarili kung paano natin gustuhin.

Ngayon, ang Task Force on New Americans ng White House ay nagsasagawa ng isang
mahalagang hakbang sa pamamagitan ng pagbabalangkas sa mga layunin ng pamahalaang
pederal
para mapalakas nito ang mga pagsisikap para sa integrasyon sa buong bansa at
makapagtatag ng mga malugod na tumatanggap na mga komunidad sa isang bagong ulat na
ipinalabas ngayong araw na ito. Sa mga darating na buwan, ang Task Force ay gagabayan
ng mga pangunahing layunin na tinutukoy sa planong ito. Ngayong Disyembre,
magsusumite rin ito ng isang ulat ng pagsulong sa Presidente.
Sa kasalukuyan, 41.3 milyon na mga residenteng ipinanganak sa ibang bansa ay naninirahan
sa Estados Unidos at nakakatulong sa kasiglahan ng ating bansa at ng kani-kanilang mga
komunidad. Kabilang dito ang higit sa 3 milyon na mga refugee na napatira dito mula pa
noong 1975 mula sa iba't ibang mga bansa sa mundo. Ang mga imigrante at refugee na ito
ay malaking naidadagdag sa panlipunan at pang-kultura na hibla ng ating bansa, at kritikal
rin sa patuloy na kasaganaan ng ekonomiya ng ating bansa.
Habang ang 13 porsiyento ng pangkalahatang populasyon ay ipinanganak sa ibang bansa,
ang mga ipinanganak sa ibang bansa na mga manggagawa ay kumakatawan sa halos 17
porsiyento ng kasalukuyang puwersa ng mga manggagawa sa Estados Unidos. Sa loob ng
susunod na 20 taon, ang mga imigrante at ang kanilang mga anak ay bubuo sa 85
porsiyento ng netong pagdami ng puwersa ng mga manggagawa ng Estados Unidos. Ang
mga imigrante ay may katangiang entreprenyural, na nagpasimula ng 28 porsiyento ng
lahat ng mga bagong negosyo.
Higit pa dito, sa isang pag-aaral ng Partnership for a New American Economy ay
natuklasan na ang mga imigrante o ang kanilang mga anak ay nakapagtatag ng higit sa 40
porsiyento ng Fortune 500 na mga kompanya, na kung pinagsama-sama ay nagbibigay ng
trabaho sa higit sa 10 milyong mga katao sa buong mundo at lumilikha ng taunang kita na
$4.2 trilyon.
Ang ating tagumpay bilang isang bansa ng mga imigrante ay nag-uugat mula sa ating

makasaysayang pagtatagumpay sa integrasyon ng mga baguhan sa hibla ng ating bansa.
Ang integrasyon ay isang dinamikang magkabilaang proseso na pinagkakaisa ang mga
baguhan at mga matagal nang mga residente ng mga komunidad kung saan sila
namamalagi para mapahusay ang mas mabuting pag-uunawa, mataguyod ang pagsasali sa
mas malawak na saklaw, bilis ng pagtatagumpay ng ekonomiya, at pagtatatag ng ligtas,
masigla at nagkakaisang mga komunidad. Napakalaki ng ating natatamong tagumpay sa
kakaunting pagsisikap lang. Kahit na wala tayong opisyal na estratehiya para sa
integrasyon, ang mga miyembro ng pamilya, mga employer, at mga komunidad kung saan
naninirahan ang mga imigrante — kasama ng pagpupunyagi ng mga imigrante mismo —
ay nagreresulta sa mabilisang pagiging produktibong miyembro ng komunidad ng lipunan.
Kasabay nito, ang mga komunidad, mga leader ng negosyo, mga pamahalaan ng estado at
panlokal, at mga mambabatas ay kumikilala sa halaga ng pagsasagawa ng mga pagsisikap
para sa integrasyon.

Pinag-aralan ng Administrasyon ni Obama ang mga pagsisikap para sa integrasyon ng mga
imigrante at refugee, nagpapanatili ng talakayan sa mga stakeholder, at ginagamit ang
pinakamainam na mga pamamalakad at pangunahing mga prinsipyo, lalo na iyong mga
buhat sa kilusan ng "mga malugod na tumatanggap na komunidad". Ang mga malugod na
tumatanggap na mga komunidad ay mga lungsod, mga county, o bayan na nagsisikap para
maipagsama-sama ang mga imigrante at refugee at mga residente na katutubong
ipinanganak dito sa bansa para makabuo ng isang positibong kapaligiran para sa lahat.
Noong simula, nakilala rin ng Administrasyon ang tatlong haligi ng integrasyon - ang
panlipunan, pang-ekonomiya at integrasyon ng wika— na ang mga pinagtuunan ng pansin
nito sa halos anim na taon. Napakaraming mga ahensya ang nakipagtrabaho para
mapahusay ang mga oportunidad sa bawat isang mga pang-suporta na ito sa pamamagitan
ng mga programa na nagpapasali sa mga lokal na komunidad at makapagkaloob sa mga
imigrante at refugee ng paraang makagamit ng pagsasanay na may kinalaman sa mga
pangangailangan sa wika, pagpapahusay sa karera, at mga serbisyo na nagbibigay suporta.

Upang madagdagan pa ang mga pagsisikap na ito, noong Nobyembre 2014, lumikha si
President Obama ng isang pormal na interagency body, ang Task Force on New Americans
(“Task Force”) ng White House. Labing-anim na mga departamentong pederal, mga
ahensya, at mga tanggapan ng White House ang kumakatawan sa Task Force. Ang mga
pagpupunyagi nito ay pinangungunahan ni Cecilia Muñoz, Director ng White House
Domestic Policy Council, at León Rodríguez, Director ng U.S. Citizenship and Immigration
Services.
Layunin ng Task Force na lubos pang mapatibay ang mga pagsisikap para sa integrasyon
ng pamahalaang pederal sa pamamagitan ng paggagawang mas may estratehiya at mas
tiyak ang mga ito. Kabilang sa mga pangunahing layunin at kilos ang:
 Pagtatatag ng Mga Malugod na Tumatanggap na Komunidad: Pagkikilala na ang
integrasyon ay isang magkabilaang proseso na madalas ay nagaganap sa lokal na antas,
at Task Force ay susuporta sa mga inisyatiba na nagtatayo ng mga tulay sa pagitan ng
mga imigrante at mga tumatanggap na komunidad. Kabilang sa mga pangunahing kilos
ang:

o Pagtatatag ng Hamon para sa Mga Malugod na Tumatanggap na Komunidad:
Ngayong spring, ang Task Force ay maglulunsad ng isang hamon para
suportahan ang kasalukuyang ginagawang mga pagsisikap at hihikayatin ang mga
karagdagang lokal na gobyerno para makagawa at magpatupad ng mga
estratehiya para sa integrasyon na pinasadya ayon sa mga pangangailangan ng
kanilang mga komunidad.
o Toolkit para sa Mga Lokal na Komunidad: Maraming mga komunidad ang may
kagustuhan na makapagtatag ng mga malugod na tumatanggap ng komunidad,
ngunit walang mga modelo at mapagkukuhanan ng tulong at impormasyon para
makagawa ng mga plano at mapatupad ang mga reporma. Bubuo ang Task
Force ng isang toolkit para magabayan ang mga komunidad na ito sa kanilang
mga pagsisikap at para mabahagi ang impormasyon sa pederal na pagpopondo
at iba pang mga inisyatiba.
o May Bagong American Corps na Gagawa ng Lokal na Kapasidad: Ang mga
lokal na komunidad, at mga estado, ay nangunguna sa pagtatatag ng mga
malugod na tumatanggap na komunidad, ngunit madalas ay limitado ang mga
kapasidad nito. Ang Corporation for National and Community Service (CNCS)
ay magpapasali ng mga masisiglang miyembro ng AmeriCorps VISTA sa mga
komunidad para matulungan sila na maparami ang kapasidad, mapalawak ang
mga samahan sa pagitan ng maraming mga sektor, at makabuo at
makapagpatupad ng lokal na mga plano ng integrasyon.
 Pinapatibay ang Kasalukuyang Mga daan patungo sa Naturalization at
Pagtataguyod sa Pagiging Bahagi ng Mamamayan: Araw-araw, ang mga imigrante
at mga refugee na naninirahan sa ating bansa ay naghahanap ng mga oportunidad para
makapaglingkod at, habang ginagawa ang mga ito, ay muling nagpapasigla sa mga
komunidad. Milyon-milyon ang karapat-dapat na maging mga mamamayan. Kikilos
ang Task Force para mahikayat ang mga bagong Amerikano na magboluntaryo,
magbigay pabalik, at ikonsidera ang mga benepisyo ng pagsasailalim sa naturalization.
Kabilang sa mga pangunahing kilos ang:
o Kampanya para sa Kamalayan ng Publiko sa Pagiging Mamamayan: Ang
DHS ay maglulunsad ng isang pambansa at multilingual na kampanya sa media
para mapalawak ang kamalayan sa mga karapatan, responsibilidad, at
kahalagahan ng pagiging mamamayan sa Estados Unidos, at magagamit na mga
kagamitan para sa paghahanda sa pagiging mamamayan.
o Citizenship and Integration Grants Program (Programa para sa Mga Grant
para Maging Mamamayan at Integrasyon): Sa Abril, ipinahayag ng U.S.
Citizenship and Immigration Services (USCIS) na may hanggang $10
milyon na paligsahang uri ng pagpopondo sa grant na nilalayon sa mga
programa para sa pagiging mamamayan sa mga komunidad sa buong bansa.
o Mga Presidential Ambassadors para Mataguyod ang Pagiging
Mamamayan at Naturalization: Ang Task Force ay gagamit ng mga
kuwentong nagbibigay inspirasyon tungkol sa mga bagong Amerikano at
iba pa para mataguyod ang naturalization, mapalakas ang mga inisyatiba
para sa integrasyon, at mapalawak ang kamalayan sa mga kontribusyon ng

mga bagong Amerikano sa ating bansa.
o Kilalanin ang Mga Oportunidad para Mabigyang Impormasyon ang Mga
Indibiduwal na Karapat-dapat para sa Naturalization: Ipagbibigay-alam ng
USCIS sa mga permanenteng residente ang tungkol sa kanilang posibleng
pagiging karapat-dapat para sa naturalization. Kabilang dito ang pakikinabang
sa kasalukuyang katayuan ng kaso nito at mga e-filing tools para mabigyang
impormasyon ang mga permanenteng residente na humahangad na i-renew o
baguhin ang kanilang permanent resident card patungo sa posibleng pagiging
karapat-dapat para sa naturalization.
o Pagpapalawak sa Citizenship Outreach Partnership. Sa loob ng nakaraang
limang taon, naparami ng USCIS ang pagsisikap nito para makipag-ayos sa
mga lungsod at mga pampublikong aklatan para makapagkaloob ng
impormasyon tungkol sa pagiging mamamayan sa mga lokal na komunidad. Sa
taong 2015, dodoblehin ng USCIS ang bilang ng mga pormal na sulat ng
kasunduan sa mga lokal na pamahalaan at maghahanap ng mga dagdag na
oportunidad para mapalawak ang mga lokal na partnership na ito.
o Pagpaparami sa Mga Mobile Immigration Service: Tatasahin ng USCIS ang
posibilidad ng pagkakaloob ng mga mobile services sa mga kinaroroonan ng mga
hindi masyado napaglilingkuran na populasyon at makikipagpartner sa mga
pederal na ahensya, tulad ng U.S. Department of Agriculture (USDA), na may
ugnayan na sa mga rural at iba pang mga hindi masyado napaglilingkuran na
komunidad.
o Hihikayatin ang Mga Bagong Amerikano na Maglingkod: Itataguyod ng
CNCS ang mga oportunidad para magboluntaryo sa mga imigrante at mga
refugee. Sa Setyembre 2015, ang mga miyembro ng Task Force ay
magtataguyod ng mga oportunidad para sa mga bagong Amerikano at para
sa iba pa, na magboluntaryo at maglingkod, at pagtutuunan ng pansin ang
mga kuwento ng tagumpay ng mga bagong Amerikano na nagboboluntaryo
o naglilingkod, habang isinasagawa ang taunang Citizenship Week na mga
aktibidad.
o Refugee AmeriCorps Program: Ang Department of Health at Human
Services’ (HHS) Office of Refugee Resettlement (ORR) at CNCS ay
magtatrabaho patungo sa pagpapatupad ng isang Refugee AmeriCorps na
programa para tulungan ang mga lokal na komunidad sa integrasyon ng
mga refugee na populasyon.
 Pagsusuporta sa Pagpapahusay ng Kakayahan, Pagpapaunlad ng Katangian
na Entreprenyural at Pagpapasulong sa Maliliit na Negosyo, at
Pagpoprotekta sa mga Bagong Amerikanong Manggagawa: Ang mga Bagong
Amerikano ay nakakatulong nang husto sa ating ekonomiya, bilang mga
manggagawa at negosyante. Patuloy na itataguyod ng mga miyembro ng Task
Force ang integrasyon sa ekonomiya ng mga imigrante at mga refugee. Kabilang
sa mga pangunahing kilos ang:
o Mga Kurso ng Pagsasanay para sa Maliliit na Negosyo at Toolkit para sa mga
bagong Amerikano: Ang Small Bussiness Administration (SBA) ay

magpapasimula ng bagong mga "101" na mga klase sa mga natiyak na mga
lungsod na may konsentrasyon ng imigrante at refugee, sa pakikipagtulungan sa
mga lokal na kapartner. Lilikha rin ang SBA ng isang bagong toolkit para
matulungan ang mga bagong negosyanteng Amerikano na maunawaan ang mga
mahahalagang bagay sa negosyo at pananalapi para maging handa sila sa
tagapagpahiram ng pondo.
o Made It in America na Kampanya: Para maitaguyod ang mga kuwento ng
tagumpay at ma-udyok ang mga indibiduwal na pakinabangan ang mga SBA
tool at mga mapagkukuhanan ng tulong at impormasyon, ilulunsad ng SBA ang
isang bagong kampanya, ang “Made It in America,” para bigyan-diin ang mga
tanyag na bagong Amerikanong negosyante na ginamit ang SBA para pagkuhaan
ng tulong at impormasyon para sa maliliit na negosyo. Itataguyod rin ng
Department of Commerce ang kakayahang magnegosyo sa pamamagitan ng
Ambassadors for Global Entrepreneurship na programa ng Presidente at
inisyatiba na Business Sunday.
o Ipatupad ang New Workforce Programs kasama ng New Americans (Mga
Bagong Amerikano): Habang ipinapatupad ng pamahalaang pederal ang
pagsasanay nito para sa mga bagong puwersa ng manggagawa at batas para sa
edukasyon — ang Workforce Innovation and Opportunity Act (WIOA) of
2014 — ang Department of Labor (DOL) at ang Department of Education (ED)
ay magtataguyod ng mga oportunidad sa pagpopondo at pinakamainam na mga
pamamalakad para ang mga bagong Amerikano ay mapagkakalooban ng mga
kagamitan upang magtagumpay.
o Mga Patnubay patungo sa Career at Credentialing Toolkit para sa New
Americans (Mga Bagong Amerikano): Ang DOL, ED, at HHS ay
makikipagtulungan para magpalabas ng mga patnubay sa career at credentialing
toolkit. Ang toolkit na ito ay magkakaloob ng impormasyon para sa mga estado,
lokalidad, at may mga halimbawa ng tiyak para sa imigrante na mga programa
na magbibigay patnubay sa karera.

o Palakasin ang Pag-aabot sa Mga Imigrante at Refugee upang Mataguyod ang
Kamalayan sa Mga Proteksyon at Mga Karapatan ng Mga Manggagawa: Ang
DOL, kasama ng Department of Justice (DOJ), USCIS, at iba pa, ay
magbibigay ng impormasyon hinggil sa mga karapatan at proteksyon ng mga
manggagawa sa mga bagong Amerikano.
o Mahalagang Paraang Makagamit ng Mga Programa sa Pabahay: Ilulunsad ng
HUD ang “HUD Speaks,” isang dalawang taon na pangunahing proyekto para
lalo pang mapabuti ang komunikasyon at pagsisikap na paglingkuran ang mga
EL at LEP na indibiduwal. Bilang bahagi ng mga pagpupunyaging ito, ang HUD
ay gagawa ng mga interactive na tool na magkakaloob ng impormasyon tungkol
sa mga programa ng HUD sa iba't ibang mga wika, muling ididisenyo ang "I
Speak" na cards para sa mga staff, at mamimigay ng mga poster para makalat
ang kamalayan tungkol sa mga programa at serbisyo ng HUD.
 Palawakin ang mga Oportunidad para sa Integrasyon sa Wika at Edukasyon:

Ang pag-uunawa sa wikang Ingles ay lubos na mahalaga sa tagumpay ng mga bagong
Amerikano. Magpapatupad ang Task Force ng mga estratehiya na "cradle-to-career" (o
pagtuturo mula pagkabata hanggang sa edad na magtatrabaho) para mapahusay ang
paraang makagamit ng mataas na kalidad na pag-uunawa sa wika at maparami ang mga
oportunidad para sa postsecondary na edukasyon at pagsasanay. Kabilang sa mga
pangunahing kilos ang:
o Toolkit para sa Maagang Pag-aaral para sa Mga Magulang: Ang ED at
HHS ay lilikha ng isang toolkit na ipagkakaloob sa mga pamilya, kasama na
ang mga pamilya ng mga bagong Amerikano, ng impormasyon sa
kahalagahan ng maagang pagkakatuto ng kanilang anak at mga
mapagkukuhanan ng tulong at impormasyon kung paano makahanap ng
mataas na kalidad na mga programa para sa maagang pag-aaral.
o Pagtutuunan ang Maaasahang Pamamalakad at Dulugan para sa
Mapaglingkuran ang English Learners (ELs): Pagtutuunan ng ED ang
mabisa at evidence-based intervention para sa mga EL at mga bagong
Amerikano, para magamit sa mga programang pederal tulad ng mga
kasalukuyang programa para sa mga imigranteng bata sa ilalim ng Title III.
Ang mga intervention na ito ay dapat na kinabibilangan ng pagpapaunlad sa
propesyon ng mga guro para mas makatugon sa mga bukod tanging
pangangailangan ng mga bagong Amerikano at mga EL.
o Hikayatin ang Mga Employer, Mga Sistema ng Edukasyon,Estado at Lokal na
Pamahalaan, at Iba pang mga Institusyon para sa Pagtatatag ng Karera para
Mapataas ang Paraang Makagamit ng Mga Kurso ng ESL: Ang mga ahensyang
pederal, tulad ng Commerce at SBA, ay magkakaloob ng impormasyon at mga
tools sa mga employer para mas mapabuti ang paraang makagamit ng mga kursong
ESL, mga serbisyong edukasyon, at iba pang mga programa sa pagsasanay para sa
mga nangungunang imigrante at refugee na manggagawa. Ang ED, kasama ng iba
pang mga miyembro ng Task Force, ay maggagalugad ng mga oportunidad para
mapasimulan at suportahan ang mga innovative na modelo ng pagtuturo ng ESL.
Pagtuunan ang Mabisang mga Institusyonal na Programa, Mga Modelo sa
Komunidad, at Mga Patakaran ng Estado na Magpapahusay sa Mga Oportunidad
ng New Americans (Mga Bagong Amerikano): Bibigyang diin ng ED ang mabisang
mga institusyonal na programa, mga modelo sa komunidad, at mga patakaran ng
estado na nagsisilbi sa mga kabataan na mga bagong Amerikano. Halimbawa, ang
Café College, sa San Antonio, Texas, ay naghahandog ng batay sa komunidad na
pagpapayo tungkol sa mga opportunidad sa kolehiyo at karera sa mga bagong
Amerikano at ang kanilang mga anak.

o Kilalanin ang Mga Grant Program para sa Edukasyon gamit ang Mga Dulugan na
Hindi pa dati Nagamit na Maaring Makatulong sa New Americans (Mga Bagong
Amerikano), Kabilang na ang mga Programa na Gumagamit ng Mga Estratehiya
batay sa Lugar: isasaalang-alang ng ED, pati na rin ang iba pang mga miyembro ng
Task Force, ang mga isyu na hinaharap ng mga bagong Amerikano kapag bumubuo
ng mga grant programs para sa edukasyon, o kapag naggagawad ng mga grant para
sa mga programa kung saan ang mga bagong Amerikano ay maging eligible na
makatanggap ng mga serbisyo.
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“For more than 200 years, our tradition of welcoming immigrants from around the world has given us a
tremendous advantage over other nations. It’s kept us youthful, dynamic, and entrepreneurial. It has
shaped our character as a people with limitless possibilities — people not trapped by our past, but able to
remake ourselves as we choose.”
— President Barack Obama, November 21, 2014
Our country has long been a beacon of hope and opportunity for people from around the world. Today,
41.3 million foreign-born residents live in the United States and are contributing to the vitality of our
country and their communities. This includes the over 3 million refugees who have resettled here since
1975 from countries that span the globe. These immigrants and refugees are adding much to our
country’s social and cultural fabric, and are also critical to our country’s continued economic prosperity.
While 13 percent of the overall population is foreign-born, foreign-born workers represent close to 17
percent of the current U.S. labor force. Over the next 20 years, immigrants and their children will account
for 85 percent of the net growth in the U.S. labor force. Immigrants are entrepreneurial, starting 28
percent of all new businesses. Moreover, a study by the Partnership for a New American Economy found
that immigrants or their children have founded more than 40 percent of Fortune 500 companies, which
collectively employ over 10 million people worldwide and generate annual revenues of $4.2 trillion.
Our success as a nation of immigrants is rooted in our historic success in integrating newcomers into the
fabric of our country. Integration is a dynamic two-way process that brings together newcomers and the
long-time residents of communities into which they settle to foster greater understanding, promote
inclusiveness, speed economic success, and build secure, vibrant, and cohesive communities. We
achieve a great deal for very little effort. Though we have had no official strategy for integration, the family
members, employers, and communities where immigrants settle — combined with the efforts of
immigrants themselves — result in a rapid pace of immigrants becoming productive members of society.
At the same time, communities, business leaders, state and local governments, and policymakers are
recognizing the value of undertaking deliberate integration efforts.
The Obama Administration has studied immigrant and refugee integration efforts, maintained dialogue
with stakeholders, and applied best practices and key principles, particularly those inspired by the
“welcoming communities” movement. Welcoming communities are cities, counties, or towns that strive to
bring immigrants and refugees and native-born residents together to create a positive environment for all.
Early on, the Administration also identified three integration pillars — civic, economic, and linguistic
integration — that have been its focus close to six years. Numerous agencies have worked to enhance
opportunities across each of these pillars through programs that engage local communities and provide
immigrants and refugees with access to training around language needs, career development, and
support services.
To further these efforts, in November 2014, President Obama created a formal interagency body, the
White House Task Force on New Americans (“Task Force”). Sixteen federal departments, agencies, and
White House offices are represented on the Task Force. Its efforts are led by Cecilia Muñoz, Director of

the White House Domestic Policy Council, and León Rodríguez, Director of U.S. Citizenship and
Immigration Services.
The Task Force aims to further strengthen the federal government’s integration efforts by making them
more strategic and deliberate. Today, the Task Force is taking an important step by outlining the federal
government’s goals to strengthen its integration efforts nationwide and build welcoming communities. In
the coming months, the Task Force will be guided by key goals identified in this plan. This December, it
will also submit a progress report to the President.
Ø Building Welcoming Communities: Recognizing that integration is a two-way process that
occurs primarily at the local level, the Task Force will support initiatives that build bridges among
immigrant and receiving communities. Key actions include:
 Building Welcoming Communities Challenge: This spring, the Task Force will launch a
challenge to support existing efforts and encourage additional local governments to
develop and implement integration strategies tailored to their communities’ needs.


Toolkit for Local Communities: Many communities have the will to build welcoming
communities, but do not have models and resources to develop plans and implement
reforms. The Task Force will develop a toolkit to guide these communities in their
efforts and to share information on federal funding and other initiatives.



New Americans Corps to Build Local Capacity: Local communities, and states, are on
the front lines of building welcoming communities, but their capacity is often limited.
The Corporation for National and Community Service (CNCS) will inject energetic
AmeriCorps VISTA members into communities to help them increase capacity, expand
multisector networks, and develop and implement local integration plans.
Ø Strengthening Existing Pathways to Naturalization and Promoting Civic Engagement:Every
day, immigrants and refugees living in our country are seeking out opportunities to serve and, in the
process, are reenergizing communities. Millions are also eligible to become citizens. The Task Force
will take actions to encourage new Americans to volunteer, give back, and consider the benefits of
naturalizing. Key actions include:
 Citizenship Public Awareness Campaign: DHS will launch a national, multilingual media
campaign to raise awareness about the rights, responsibilities, and importance of U.S.
citizenship, and available citizenship preparation tools.


Citizenship and Integration Grants Program: In April, U.S. Citizenship and Immigration
Services (USCIS) announced up to $10 million in competitive grant funding for
citizenship preparation programs in communities across the country.



Presidential Ambassadors to Promote Citizenship and Naturalization: The Task Force
will harness inspirational stories of new Americans and others to promote
naturalization, bolster integration initiatives, and increase awareness of the
contributions of new Americans to our country. The Administration will continue to
request appropriated funding for this program.



Identify Opportunities to Inform Individuals Eligible for Naturalization: USCIS will notify
permanent residents about their potential eligibility for naturalization. This will include
leveraging its existing case status and e-filing tools to notify permanent residents
seeking to renew or replace a permanent resident card about potential eligibility for
naturalization.



Expand Citizenship Outreach Partnerships. Over the past five years, USCIS has
increased efforts to coordinate with cities and public libraries to provide information
about citizenship in local communities. In 2015, USCIS will double the number of
formal letters of agreement with local governments and seek out additional

opportunities to expand these local partnerships.


Increasing Mobile Immigration Services: USCIS, will assess the feasibility of providing
mobile services where underserved populations are located and will partner with
federal agencies, such as the U.S. Department of Agriculture (USDA), that have
footprints in rural and other underserved communities.



Encourage New Americans to Serve: CNCS will promote volunteer opportunities
among immigrants and refugees. In September 2015, Task Force members will
promote opportunities for new Americans and others to volunteer and serve, and
highlight successful stories of new Americans who are volunteering or serving, during
annual Citizenship Week activities.



Refugee AmeriCorps Program: The Department of Health and Human Services’ (HHS)
Office of Refugee Resettlement (ORR) and CNCS will work toward implementing a
Refugee AmeriCorps program to assist local communities with integration of refugee
populations.
Ø Supporting Skill Development, Fostering Entrepreneurship and Small Business Growth,
and Protecting New American Workers: New Americans are contributing significantly to our
economy, as workers and entrepreneurs. Task Force members will continue promoting the economic
integration of immigrants and refugees. Key actions include:
 Small Business Training Courses and Toolkit for New Americans: Small Business
Administration (SBA) will pilot new “101” classes in targeted cities with concentrations
of immigrants and refugees, in collaboration with local partners. SBA will also create a
new toolkit to help new American entrepreneurs understand business and financial
fundamentals so they can become lender-ready.


Made It in America Campaign: To promote success stories and motivate individuals to
take advantage of SBA tools and resources, SBA will launch a new campaign, “Made It
in America,” to highlight notable new American entrepreneurs who have used SBA as a
small business resource. The Department of Commerce will also promote immigrant
entrepreneurship through the President’s Ambassadors for Global Entrepreneurship
program and Business Sunday initiative.



Implement New Workforce Programs in Partnership with New Americans: As the
federal government implements its new workforce training and education law — the
Workforce Innovation and Opportunity Act (WIOA) of 2014 — the Department of Labor
(DOL) and the Department of Education (ED) will promote funding opportunities and
best practices so that new Americans are provided the tools to succeed.



Career Pathways and Credentialing Toolkit for New Americans: DOL, ED, and HHS will
collaborate to release a career pathways and credentialing toolkit. This toolkit will
provide information for states, localities, and will include examples of immigrantfocused career-pathways programs.



Bolster Outreach to Immigrants and Refugees to Promote Awareness of Labor
Protections and Rights: DOL, in partnership with Department of Justice (DOJ), USCIS,
and others, will provide information regarding worker rights and protections to new
Americans.



Meaningful Access to Housing Programs: HUD will launch “HUD Speaks,” a two-year
pilot to improve communication with and enhance efforts to serve Els and LEP
individuals. As a part of these efforts, HUD will develop interactive tools that provide
information on HUD programs in multiple languages, redesign “I Speak” cards for staff,
and distribute posters to spread awareness about HUD programs and services.

Ø Expanding Opportunities for Linguistic Integration and Education: English language
acquisition is vitally important for new Americans’ success. The Task Force will implement cradle-tocareer strategies to enhance access to high-quality language acquisition and increase opportunities
for postsecondary education and training. Key actions include:
 Early Learning Toolkit for Parents: ED and HHS will create a parent toolkit to provide
families, including new American families, with information about the importance of
early learning for their children and resources on how to find high-quality early learning
programs.


Highlight Promising Practices and Resources for Serving English Learners (Els): ED
will highlight effective, evidence-based interventions for Els and new Americans, for
use in federal programs such as the existing program for immigrant children under Title
III. These interventions should include professional development for educators to meet
the unique needs of new Americans and Els as a whole.



Encourage Employers, Educational Systems, State and Local Governments, and Other
Career-Building Institutions to Increase Access to ESL Courses: Federal agencies,
such as Commerce and SBA, will provide information and tools to employers about
increasing access to ESL courses, education services, and other training programs for
frontline immigrant and refugee workers. ED, in partnership with other Task Force
members, will also explore opportunities to pilot and support innovative models of
providing ESL instruction.



Highlight Effective Institutional Programs, Community Models, and State Policies that
Enhance Opportunities for New Americans: ED will highlight effective institutional
programs, community models, and state policies that serve young people who are new
Americans. For example, Café College, in San Antonio, Texas, offers communitybased college and career advising opportunities to new Americans and their children.



Identify Education Grant Programs with Untapped Potential to Support New Americans,
Including Programs that Employ Place-Based Strategies: ED, as well as other Task
Force members, will take issues confronting new Americans into consideration when
developing education grant programs, or when awarding grants for programs under
which new Americans are eligible to receive services.

