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Burmese 

အစီအစဉ်  

 

Kent County က  ြိုဆ ိုရ ေး အစီအစဉ်- အသ ိုင််းအဝ ိုင််းအစီအစဉ်၏ ရည်ရွယ်ချက်မ ာ လူတန််းစာ်းမရရွ်း ပ ိုမ ိုပါဝငပ်ပီ်း ရန်ွးရ ွ်းကက ြိုဆ ိုသည ် 

Kent County ဖြစ်ရစရရ်းအတွက် Kent County ရ   အရမရ ကနန် ိုငင်သံာ်းအသစ်မျာ်းအတွက်   ပ်တန််းဦ်းစာ်းရပ်းမျာ်းန င  ်

အတာ်းအဆီ်းမျာ်းက ို က ိုငတွ်ယ်ရဖြရ င််းရန ်ဖြစ်ပါသည်။ ကျွန်ိုပ်တ ို  အသ ိုင််းအဝ ိုင််းရ   အရမရ ကနလူ်မျ ြို်းအသစ်မျာ်း၏  ငဖ်မငခ်ျက်မျာ်းက ို 

စစ်တမ််းရပါင််း 800 ရကျာ်န င  ်အရလ်းရပ်းအိုပ်စို 25 ခိုမ တစ်ဆင  ်စိုစည််းခ  သည်။ ဤရေတာမျာ်းသည် Kent County တစ်ဝန််းရ   

အြွ ွဲ့အစည််း 40 ရကျာ်ပါဝငသ်ည ် အ ူ်းတပ်ြွ ွဲ့၏ စီစဉ်မှုဖြင  ်2020 ဖပည ်န စ် စက်တငဘ်ာလတွင ် ိုတ်ဖပနခ်  သည ် Kent County 

ကက ြိုဆ ိုရရ်း အစီအစဉ် အတွက် အချက်အလက်ဖြစ်ရစခ  သည်။   

 

ကျွန်ိုပ်တ ို  ၏ အရမရ ကနသ်စ်အသ ိုင််းအဝ ိုင််းမ   ငဖ်မငခ်ျက်မျာ်းအရ ဤ  ပ်တန််းဦ်းစာ်းရပ်းအချက်ငါ်းချက်က ို ရြာ် ိုတ်သ ရ  ခ  သည်- 

  

1. ကျွန်ိုပ်လိုပ်လ ိုသည ် အတတ်ပညာရပ်ပ ိုင််းတွင ်လွတ်လပ်စွာအလိုပ်လိုပ်ခွင  ်

2. ကျွန်ိုပ်၏ ယဉ်ရကျ်းမှု၊ ဘာသာရရ်းန င  ်ဓရလ  ံို်းတမ််းမျာ်းက ို လွတ်လပ်စွာ  န််းသ မ််းခွင  ်

3. ဆနဒရ  သည ် အင်္ဂလ ပ်ဘာသာစကာ်းစွမ််းရည်အဆင က် ို ရရ  ဖခင််း 

4. ကျွန်ိုပ်ကရလ်းမျာ်း၏ ပညာရရ်း၊ ရဘ်းကင််းလံိုဖခံြိုရရ်းန င  ်အနာင်္တ်အတွက် အငတ် ိုက်အာ်းတ ိုက် ပါဝငခ်ွင  ် 

5. ကျွန်ိုပ်၏ ယဉ်ရကျ်းမှု၊ က ို်းကွယ်သည ်ဘာသာန င  ်အရဖခအရနမျာ်းက ို အရမရ ကနမ်ျာ်း နာ်းလည်ဖခင််း  

 

Kent County ကက ြိုဆ ိုရရ်းအစီအစဉ် (KCWP) က ို အမျ ြို်းအစာ်းငါ်းခိုဖြင  ်ြွ ွဲ့စည််း ာ်းသည်- 

  

1.   ရတွွဲ့ဆက်ဆံမှုရ  ရသာ အသ ိုင််းအဝ ိုင််းမျာ်း 

2. New Americans ၏ စီ်းပွာ်းရရ်းအလာ်းအလာက ို ဖမြှင တ်ငဖ်ခင််း 

3. အရမရ ကနအ်သစ်မျာ်း၏ ပညာရရ်းရလေမ်ျာ်းက ို ဖမြှင တ်ငဖ်ခင််း 

4. ဝနရ်ဆာငမ်ှုမျာ်းက ို တန််းတူညီမျှသံို်းစွ ခွင ရ်ပ်းဖခင််း 

5. Kent County တွငရ်န  ိုငသူ်အာ်းလံို်း ရဘ်းကင််းလံိုဖခံြိုပပီ်း ရဘ်းကင််းလံိုဖခံြိုသည်ဟို ခံစာ်းရရအာင ်လိုပ်ရဆာငဖ်ခင််း  

 

ပါဝငပ်ါ 

အြွ ွဲ့အစည််း 40 ရကျာ်ပါရသာ အ ူ်းတပ်ြွ ွဲ့ န င အ်တူ KCWP ဦ်းရဆာငရ်ကာ်မတီသည် KCWP က ို အရကာငအ် ည်ရြာရ်နအ်ဆင က် ို 

စတငရ်န ်အမျ ြို်းအစာ်းတစ်ခိုစီအတွက် ပန််းတ ိုငမ်ျာ်းန င  ်မက် ရစ်မျာ်းက ို ချမ တ်ခ  သည်။ ရန်ွးရ ွ်းပျျူင ာဖခင််းသည် အန မ ်ဆံို်း 

ကက ြို်းစာ်းအာ်း ိုတ်မှုတစ်ခိုဖြစ်ကာ ကျွန်ိုပ်တ ို  က အရမရ ကနအ်သစ်မျာ်းက ို ရန်ွးရ ွ်းစွာကက ြိုဆ ိုပပီ်း၊ လူတနစ်ာ်းမရရွ်းပါဝငသ်ည ် 

အာ်းလံို်းန င သ်က်ဆ ိုငရ်သာ အသ ိုင််းအဝ ိုင််းတစ်ခိုန င  ်တစ်ဦ်းတစ်ရယာက်ချင််းသာမက ၎င််းတ ို  ၏ မ သာ်းစိုမျာ်းပါ ရ ငသ်နက်ကီ်းဖပင််းန ိုငမ်ည ် 

ရနရာတစ်ခိုြနတီ််းရန ်လိုပ်ရဆာငရ်နရ ကာင််း ဖပသရန ်အသ ိုင််းအဝ ိုင််းတစ်ခိုလံို်းအတ ိုင််းအတာဖြင  ်ရဆာငရွ်က်ဖပကာ ၎င််းက ို 

ရ ာက်ခံပံ ပ ို်းရပ်းရမည်။ ရနာက်လိုပ်ရမည ်အဆင မ် ာ ကျွန်ိုပ်တ ို   ဝနရ်ဆာငမ်ှုရပ်းသည ် မတူကွ ဖပာ်းရသာအသ ိုင််းအဝ ိုင််းမျာ်းက ို 

လ စ်ဟဖပရနသည ် အြွ ွဲ့ဝငမ်ျာ်းက ို  ည ်သွင််းရန ်အြွ ွဲ့အစည််းရပါင််းစံိုပါဝငသ်ည ် အြွ ွဲ့တစ်ြွ ွဲ့ ဖြစ်သည ် Kent County ကက ြိုဆ ိုရရ်းအစီအစဉ် 

ပူ်းရပါင််းရဆာငရွ်က်ရရ်းအြွ ွဲ့က ို ြွ ွဲ့စည််းရနဖ်ြစ်သည်။ KCWP ပူ်းရပါင််းရဆာငရွ်က်ရရ်းအြွ ွဲ့၏ အြွ ွဲ့ဝငမ်ျာ်းသည် ၎င််းတ ို  ၏  ူ်းဖခာ်းရသာ 

အဖမငန် င  ်အရတွွဲ့အ ကံြိုမျာ်းအရပေါ် အသက်ရရာက်ဆံို်းဖြစ်ရစမည ် ဦ်းစာ်းရပ်းအလိုပ်အြွ ွဲ့တစ်ြွ ွဲ့က ို ရရွ်းချယ်ပါမည်။ KCWP 

http://www.kentcountynewamericans.org/
https://kentcounty.sjc1.qualtrics.com/jfe/form/SV_bBERfHi1lia3eAu
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ပူ်းရပါင််းရဆာငရွ်က်ရရ်းအြွ ွဲ့၏ အြွ ွဲ့ဝငဖ်ြစ်လာရနအ်တွက် ဤအကျဉ််းချြိုပ်စစ်တမ််းက ို ဖြည ်စွက်ရပ်းရန ်ရပ်ရွာရနဖပည်သူမျာ်းက ို 

ြ တ်ရခေါ်ပါသည်- 

ရ ော ခ်ံသမ ိုငေ်းရ  ောငေ်း 

 

Kent County သည် ဘာသာစကာ်းအမျ ြို်းရပါင််း 40  က်မနည််းရဖပာရသာ န ိုငင် ံ112 န ိုငင်ခံန  မ်  လာရရာက်ရန  ိုငသူ်မျာ်း၏ 

အ မ်ဖြစ်သည်။ အရမရ ကနအ်သစ်မျာ်းက ို ရန်ွးရ ွ်းပျျူင ာစွာကက ြိုဆ ိုရနန် င  ်ဤအသ ိုင််းအဝ ိုင််းန င သ်က်ဆ ိုငမ်ှုရ  ရ ကာင််း ခံစာ်းချက်က ို 

ရပ်းအပ်ရန ်Kent County ကက ြိုဆ ိုရရ်းအစီအစဉ်က ို ဖပြိုလိုပ်ခ  ဖခင််းဖြစ်ပါသည်။ သ ို  မ သာ ကျွန်ိုပ်တ ို   အတူတကွကကီ်းဖပင််း ရ ငသ်နန် ိုငမ်ည် 

ဖြစ်သည်။ 2018 န င  ်2019 န စ်န စ်လံို်းတွင ်ကျွန်ိုပ်တ ို  ၏အသ ိုင််းအဝ ိုင််းသည် Gateways for Growth ရ ာက်ပံ ဆိုမျာ်းက ို 

လက်ခံရရ  ခ  သည်။ Gateways for Growth (G4G) သည် အရမရ ကနအ်သစ် လူဦ်းရရန င ပ်တ်သက်၍ ၎င််းတ ို  စ တ်ကက ြိုက်ဖပြိုစို ာ်းရသာ 

စီ်းပွာ်းရရ်း သက်ရရာက်မှု အစီရငခ်ံစာမျာ်းက ို ရရ်းသာ်းန ိုငရ်အာင ်အသ ိုင််းအဝ ိုင််းမျာ်းအာ်းကူညီရပ်းသည ် န ိုငင်ရံတာ် 

ပဏာမရဆာငရွ်က်ချက ်တစ်ခိုဖြစ်သည ်အဖပင ်အရမရ ကနအ်သစ်မျာ်းအတွက် ပ ို၍ရန်ွးရ ွ်းပျျူင ာစွာကက ြိုဆ ိုပပီ်း 

လူတန််းစာ်းမရရွ်းပါဝငန် ိုငသ်ည ် ကဏ္ဍရပါင််းစံို အစီအစဉ်မျာ်းက ို ြနတ်ီ်းရန ်အဝံငခ်ွငက်ျဖပြိုလိုပ် ာ်းရသာ 

မဟာဗျျူဟာရဖမာက်စီမံချက်ရရ်းစွ န ိုငရ်ရ်း ပံ ပ ို်းမှုတစ်ခိုလည််းဖြစ်သည်။ ၎င််းသည် အြွ ွဲ့အစည််းန စ်ခိုဖြစ်သည ် Welcoming 

America န င  ်American Immigration Council (ယခငက် New American Economy) တ ို  ၏ ပူ်းရပါင််းရဆာငရွ်က်မှုဖြစ်သည်။ Grand 

Rapids သည် G4G ပံ ပ ို်းမှုက ို လက်ခံရရ   ာ်းရသာ ဖပည်နယ် 35 ခိုရ   မတူညီရသာ ရေသ 71 ခိုအနက် တစ်ခိုဖြစ်သည်။ 

ရ ာက်ပံ ရငလွက်ခံ ာ်းသည ် ကျွန်ိုပ်တ ို  အသ ိုင််းအဝ ိုင််းသည် ကျွန်ိုပ်တ ို  ၏ရေသနတရ ရ  ွဲ့ရဖပာင််းရန  ိုငလ်ာသူ 

အသ ိုင််းအဝ ိုင််းန င ပ်တ်သက်၍ စ တ်ကက ြိုက်ဖပြိုစိုရရ်းသာ်း ာ်းသည ် စီ်းပွာ်းရရ်းသိုရတသန အစီရငခ်ံစာဖပြိုလိုပ်ရန ်ပံ ပ ို်းကူညီမှုက ို ရရ   ာ်းပပီ်း 

ရနာက်ပ ိုင််းတွင ်အသ ိုင််းအဝ ိုင််း ကက ြိုဆ ိုရရ်း အစီအစဉ်က ို အဝံငခ်ွငက်ျဖြစ်ရအာင ်လိုပ်ရန ်ပံ ပ ို်းမှုက ို လက်ခံရရ  ခ  သည်။  

ရေတော  

ဤအရာမျာ်းမ ာ စိုစည််းရယူ ာ်းသည ် ရေတာမျာ်း  မ  ရကာက်နိုတ်ချက်အနည််းငယ်ဖြစ်သည်- 

 

• 2011 န င  ်2016  ကာ်းတွင ်Kent County ၌ လူဦ်းရရ 24.1% တ ို်းတက်လာမှုမ ာ ရ  ွဲ့ရဖပာင််းရန  ိုငသူ်မျာ်းရ ကာင ဖ်ြစ်သည်  

• ရ  ွဲ့ရဖပာင််းရန  ိုငသူ်မျာ်းရ ကာင  ်Kent County ၏ GDP တွင ်$3.3 ဘလီီယံ ရရ  ခ  သည်။ ရ  ွဲ့ရဖပာင််းရန  ိုငသူ် 

အ မ်ရ ာငစ်ိုမျာ်းသည် ဝငရ်င ွ$1.3 ဘလီီယံရ  ပပီ်း သံို်းစွ န ိုငစွ်မ််းတွင ်$950 သန််းန်ီးပါ်းရ  သည် (2016) 

• Kent County တွင ်ကျွန်ိုပ်တ ို  ၏ ရ  ွဲ့ရဖပာင််းရန  ိုငသူ် 27% မ ာ အသက် 25 န စ်န င အ် က်ဖြစ်ပပီ်း ကျွန်ိုပ်တ ို  ၏ ေိုကခသည်ဦ်းရရ 

21.8% မ ာ အသက် 25 န စ်န င အ် က်ဖြစ်ကာ   ို ်း  ို ်းဘွ ွဲ့ သ ို  မဟိုတ်   ို က်ဖမင သ်ည ်ဘွ ွဲ့က ို ရရ   ာ်းသည် (2016) 

• Kent County တွင ်စွန  ဦ််းတီ ွငသူ် ရ  ွဲ့ရဖပာင််းရန  ိုငသူ်ရပါင််း 2,031 ဦ်း ရ  ခ  သည် (2019) 

• Kent County က ို အ မ်ဟို တငစ်ာ်းရခေါ်ရဝေါ်သည ် ရ  ွဲ့ရဖပာင််းရန  ိုငသူ်ရပါင််း 55,595 ရ  ခ  ပပီ်း ၎င််းသည် ကျွန်ိုပ်တ ို   လူဦ်းရရ၏ 

8.6% ဖြစ်သည် (2019) 

  

အရ ော ်အ ူပပြို လင ခ််မ ောေး- 

အစီအစဉ်အဖပည ်အစံိုက ို အင်္ဂလ ပ် သ ို  မဟိုတ် စပ နဘ်ာသာစကာ်းဖြင  ်ဤရနရာတွင ် ကည ်ပါ- 

www.kentcountynewamericans.org 

ဆ ိုရ ယ်မီေယီာတွင ်ရနာက်ဆံို်းရအချက်အလက်မျာ်းက ို  ကည ် ှုလ ိုက်ပါ- 

www.facebook.com/KentCountyWelcomePlan 

ကက ြိုဆ ိုရရ်းအစီအစဉ် ပူ်းရပါင််းရဆာငရွ်က်ရရ်းမ ်း- 

Hollin De La Cruz- hollin.delacruz@kentcountymi.gov  

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

