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 البرنامج 

 
يهدف إلى معالجة األولويات العليا للوافدين الجدد إلى مقاطعة كينت ومصاعبهم البارزة مجتمعي    برنامج  :برنامج ترحيب مقاطعة كينت

  800ُجمعت التعليقات من الوافدين الجدد إلى مجتمعنا عبر ما يتجاوز    .للسعي نحو تمتع مقاطعة كينت بمقدر أكبر من التكامل والترحيب
شار إليها إلى برنامج ترحيب مقاطعة كينت الذي أعدته قوة عاملة مؤلفة مما يتجاوز فئة نموذجية. استندت البيانات المُ   25و  ،استطالع للرأي

 .   2020منظمة عبر مقاطعة كينت، والذي ُنشر خالل شهر سبتمبر لعام  40
 

 بينت تعليقات الوافدين الجدد إلى مجتمعنا األولويات الخمس العليا اآلتية:
  

 المرغوبةالتمتع بحرية العمل في المهنة  .1
 التمتع بحرية اتباع ثقافتهم، ودينهم، وتقاليدهم  .2
 تحقيق المستوى الُمَراد في اللغة اإلنجليزية .3
  المشاركة بفعالية في تعليم أطفالهم، وسالمتهم، ومستقبلهم .4
  إلمام األمريكيين بثقافتهم، ودينهم، وظروفهم .5

 
 ُرتب برنامج ترحيب مقاطعة كينت في خمس فئات:

 
 طة مجتمعات متراب  .1
 زيادة اإلمكانات االقتصادية للوافدين الجدد إلى أقصى حد  .2
 تحسين النتائج التعليمية للوافدين الجدد .3
 توفير الوصول المنصف إلى الخدمات  .4
 ضمان شعور جميع المقيمين في مقاطعة كينت باألمان .5

 
 المشاركة 

فريق عمل تنظيمي، أهداف ومقاييس لكل فئة على حدة   40ما يتجاوز  إضافة إلى وضعت اللجنة التوجيهية لبرنامج ترحيب مقاطعة كينت، 
ويلزم دعمه بإجراءات على الصعيد المجتمعي    ،يمثل الترحيب الحد األدنى من الجهدفللشروع في مرحلة تنفيذ برنامج ترحيب مقاطعة كينت.  

الجددإلبداء ترحيبن  بالوافدين  التالية في إعداد   وعملنا  ،ا  تتمثل خطوتنا  على إنشاء مجتمع مدمج ومتصل حيث يزدهر األفراد وعائالتهم. 
برنامج ترحيب مقاطعة كينت التعاوني الذي يمثل مجموعة متعددة المنظمات لتشمل أعضاء يعكسون المجتمعات المتنوعة التي نخدمها. 

سيؤثر منظورها، وخبراتها الفريدة فيها تأثيرًا كبيرًا.  مقاطعة كينت التعاوني مجموعة عمل ذات أولوية التي  سيختار أعضاء برنامج ترحيب  
 اآلتي: لكي تصبح عضًوا في برنامج ترحيب مقاطعة كينت التعاوني، عليك ملء استطالع الرأي الموجز
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 المعلومات العامة 
  ،اُعد برنامج ترحيب مقاطعة كينت للترحيب بالوافدين الجدد، و لغة  40تقريبًا يتحدثون ما يتجاوز  دولة    112تأوي مقاطعة كينت مواطنين من  

 Gateways  ، حاز مجتمعنا على جوائز منحة2019و  2018وضمان شعورهم باالنتماء لكي نستطيع النمو واالزدهار مًعا. في عامي  
for Growth    مبادرة وطنية تساعد المجتمعات على إعداد التقارير المخصصة للتأثير االقتصادي على السكان من الوافدين الجدد وهي

نها  أكما  االستراتيجي المخصص إلعداد خطط متعددة القطاعات لتصبح أكثر ترحيبًا وشمولية للوافدين الجدد.  باإلضافة إلى دعم التخطيط  
(. تعد مدينة غراند رابيدز  ا)منظمة االقتصاد األمريكي الجديد سابقً  للهجرة   األمريكي  المجلسو  America Welcoming  منظمة تعاون بين

بصفتنا متلقًيا للمنحة، تلقى  و ،  Gateways for Growthوالية التي تلقت دعم مبادرة    35  عبر والكائنة    71  بالغ عددهاالمناطق الـ  إحدى
  بعدئذ، تلقينا دعم إلعداد برنامج ترحيب مجتمعي.  .مجتمعنا الدعم إلعداد تقرير بحث اقتصادي مخصص عن مجتمعنا المحلي من الوافدين

 
 البيانات 

 
 البيانات المجمعة:فيما يلي، ترد بعض المالمح الرئيسية من 

 
  2016و 2011من النمو السكاني في مقاطعة كينت بين عامي  %24.1تكفل الوافدون بنسبة  •
مليار دوالر من    1.3كسبت األسر الوافدة  كما  مليار دوالر في الناتج المحلي اإلجمالي لمقاطعة كينت.    3.3ساهم الوافدون بمبلغ   •

 2016في عام مليون دوالر تقريبًا في القوة الشرائية  950 ومثلت، الدخل
  - عاًما   25البالغ أعمار    -كحد أدنى  -، بلغت نسبة السكان الحاصلون على درجة البكالوريوس2016في مقاطعة كينت، في عام   •

 %21.8، ومن الالجئين %27من المهاجرين  -على األقل
 مهاجر 2031 في مقاطعة كنت ، بلغ عدد رواد األعمال المهاجرين2019في عام  •
 من سكاننا  % 8.6مشكلين   مهاجر 55595، بلغ عدد المهاجرين الذين يطلقون على مقاطعة كينت موطنهم 2019في عام  •

 
 روابط مفيدة:

  :هنابرنامج باللغة اإلنجليزية أو اإلسبانية لل النسخة الكاملةطلع على ا

www.kentcountynewamericans.org 

 ابق على اطالع على وسائل التواصل االجتماعي:

www.facebook.com/KentCountyWelcomePlan 

 منسقة برنامج الترحيب:

 hollin.delacruz@kentcountymi.gov كروز:هولين دي ال 
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