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Amharic 

  
 
 
 

እቅዱ 
 
የኬንት ካውንቲ የአቀባበል እቅድ፦ በኬንት ካውንቲ ላሉ አዲስ አሜሪካውያን ይበልጥ አሳታፊ እና እንግዳ 
ተቀባይ ኬንት ካውንቲን ለመስራት ዋና ዋና ቅድሚያ የሚሰጣቸውን ጉዳዮች እና እንቅፋቶችን ለመቅረፍ የታሰበ 
የማህበረሰብ እቅድ። በ800+ የዳሰሳ ጥናቶች እና በ25 የትኩረት ቡድኖች በማህበረሰባችን ካሉ አዳዲስ 

አሜሪካውያን ግብረ መልስ ተሰብስቦ ነበር። ይህ ውሂብ በኬንት ካውንቲ ባሉ የ40+ ድርጅቶች የስራ ቡድን 
ተዘጋጅቶ በሴፕቴምበር 2020 የተለቀቀውን የኬንት ካውንቲ የአቀባበል እቅድ አሳውቋል።   

 
ከአዲስ አሜሪካዊ ማህበረሰባችን የተሰጠ ግብረ መልስ እነዚህን አምስት ዋና ዋና ቅድሚያ የሚሰጣቸው ጉዳዮችን 
ያሳያል፦ 

  
1. በምፈልገው ሙያ የመስራት ነጻነት 

2. ባህሌን፣ ሀይማኖቴን፣ እና ባህሌን የመጠበቅ ነጻነት 

3. የሚፈለገውን የእንግሊዝኛ ደረጃ ማሳካት 

4. በልጆቼ ትምህርት፣ ደህንነት እና ወደ ፊት ላይ በንቃት መሳተፍ  

5. አሜሪካውያን የእኔን ባህል፣ ሃይማኖት፣ እና ሁኔታዎች እንዲረዱ ማድረግ  

 
 
የኬንት ካውንቲ የአቀባበል እቅድ (KCWP) በአምስት ምድቦች የተደራጀ ነው፦ 

  
1. ተሳታፊ ማህበረሰቦች 

2. የአዳዲስ አሜሪካውያንን የኢኮኖሚ አቅም ማሳደግ 

3. የአዳዲስ አሜሪካውያንን የትምህርት ውጤቶች ማሻሻል 

4. የአገልግሎቶች ፍትሃዊ ተደራሽነትን ማቅረብ 

5. ሁሉም የኬንት ካውንቲ ነዋሪዎች ደህንነት የተጠበቀ መሆኑን እና እንደሚሰማቸው ማረጋገጥ  

 

መሳተፍ 
 
የKCWP አዘጋጅ ኮሚቴ፣ ከ40+ የድርጅት የስራ ቡድን ጋር በመሆን የKCWP የትግበራ ምዕራፍን ለመጀመር 
ለእያንዳንዱ ምድብ ግቦችን እና መለኪያዎችን አውጥቷል። እንግዳ ተቀባይ መሆን ትንሹ ጥረት ሲሆን አዳዲስ 
አሜሪካውያንን እንደምቀበል ለማሳየት እና ግለሰቦች እና ቤተሰቦቻቸው የሚያድጉበት አካታች፣ ተግባቢ 
ማህበረሰብ እና ቦታ ለመፍጠር እየሰራን ስለሆነ በማህበረሰብ አቀፍ እርምጃዎች ድጋፍ መሰጠት አለበት። ቀጣዩ 
እርምጃችን የምናገለግላቸውን የተለያዩ ማህበረሰቦችን የሚያንጸባርቁ አባላትን ለማካተት የኬንት ካውንቲ 
የአቀባበል እቅድ ህብረት፣ ባለ ብዙ የድርጅት ቡድን መመስረት ነው። የKCWP ህብረት አባላት ልዩ 
አመለካከታቸው እና ተሞክሮአቸው የበለጠ ተጽዕኖ የሚፈጥበትን ቅድሚያ የሚሰጠውን የስራ ቡድን ይመርጣሉ። 
የ KCWP ህብረት አባል ለመሆን የማህበረሰብ አባላት ይህንን አጭር የዳሰሳ ጥናት እንዲሞሉ ተጋብዘዋል፦ 

 
 
 

 

http://www.kentcountynewamericans.org/
https://kentcounty.sjc1.qualtrics.com/jfe/form/SV_bBERfHi1lia3eAu


 

ገጽ 2 ከ 2                                          ጁላይ 2022 የተዘጋጀ 

 
ዳራ 

 
የኬንት ካውንቲ ከ40 በላይ ቋንቋዎች የሚናገሩ በግምት ከ112 አገራት የመጡ ነዋሪዎች መኖሪያ ነው። የኬንት 
ካውንቲ የአቀባበል እቅድ የተመሰረተው አዳዲስ አሜሪካውያንን ለመቀበል እና የባለቤትነት ስሜትን በማረጋገጥ 
አብረን ማደግ እና መበልጸግ እንድንችል ነው። በሁለቱም 2018 እና 2019 ማህበረሰባችን ለእድገት የድጋፍ 
ሽልማቶች መግቢያዎችን አግኝቷል። የእድገት መግቢያዎች (G4G) ማህበረሰቦች የሚበጅ የኢኮኖሚ ተጽዕኖ 
ሪፖርቶችን በአዳዲስ አሜሪካውያን ህዝቦች ላይ እንዲፈጥሩ እንዲሁም ለአዳዲስ አሜሪካውያን የበለጠ እንግዳ 
ተቀባይ እና አካታች እንዲሆኑ ባለ ብዙ ዘርፍ እቅዶችን ለመፍጠር የተዘጋጀ ወሳኝ እቅድን የሚደግፍ ብሄራዊ 

ተነሳሽነት ነው። የሁለት ድርጅቶች ህብረት ነው፣  Welcoming America እና American Immigration 

Council (የቀድሞ የአዳዲስ አሜሪካዊያን ኢኮኖሚ)። ግራንድ ራፒድስ (Grand Rapids) የ G4G ድጋፍ ካገኙ 

በ35 ግዛቶች ውስጥ ካሉ 71 የተለያዩ አካባቢዎች አንዱ ነው። እንደ ድጋፍ ተቀባይ ማህበረሰባችን በአካባቢያችን 
ስደተኛ ማህበረሰብ ላይ የሚበጅ የኢኮኖሚ ጥናት ሪፖርት ለማዘጋጀት ድጋፍ አግኝቷል፣ በኋላም የማህበረሰብ 
አቀባበል እቅድ ለማዘጋጀት ድጋፍ አግኝቷል።  

  

ውሂብ 

  
ከተሰበሰበው ውሂብ የተወሰኑ ዋና ዋና ነገሮችን እነሆ፦ 

 
• ስደተኞች በ2011 እና በ2016 መካከል በኬንት ካውንቲ ውስጥ ለ24.1% የህዝብ ቁጥር እድገት ምክንያት 

ነበሩ።  

• ስደተኞች ለኬንት ካውንቲ GDP $3.3 ቢሊየን አበርክተዋል። የስደተኛ ቤተሰቦች $1.3 ቢሊየን ገቢ 
አግኝተዋል እና በፍጆታ ደረጃ $950 ሚሊየን የሚሆን ይዘው ነበር (2016) 

• በኬንት ካውንቲ 27% የሚሆነው ስደተኛ ህዝባችን እድሜያቸው 25 እና ከዚያ በላይ ሲሆን 21.8% 
የሚሆነው ስደተኛ ህዝባችን እድሜያቸው 25 እና ከዚያ በላይ የሆኑ የመጀመሪያ ዲግሪያቸውን ወይም 

ከዚያ በላይ ይዘው ነበር (2016) 

• በኬንት ካውንቲ ውስጥ 2,031 ስደተኛ የሆኑ ስራ ፈጥታሪዎች ነበሩ (2019) 

• የኬንት ካውንቲ ቤት ተብለው የሚጠሩ የህዝባችን 8.6% የሚሆኑ 55,595 ስደተኞች ነበሩ (2019) 

  
 

ጠቃሚ ማስፈንጠሪያዎች፦ 

ሙሉ እቅዱን በኢንግሊዝኛ ወይም በስፓኒሽኛ እዚህ ይመልከቱ፦ 

www.kentcountynewamericans.org 

በማህበራዊ ሚዲያ ላይ ወቅታዊ ሆነው ይቆዩ፦ 

www.facebook.com/KentCountyWelcomePlan 

የአቀባበል እቅድ አስተባባሪ፦ 

ሆሊን ዲ ላ ክሩዝ፦ hollin.delacruz@kentcountymi.gov  

 

https://welcomingamerica.org/
https://www.americanimmigrationcouncil.org/
https://www.americanimmigrationcouncil.org/
http://www.kentcountynewamericans.org/
http://www.facebook.com/KentCountyWelcomePlan
mailto:hollin.delacruz@kentcountymi.gov

