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 پالن
 

عبارت از یک پالن جامعه است که قصد دارد به اولویت ها و موانع درجه یک امریکایی های  :کاونتی کینت استقبالپالن 
بازخورد امریکایی   مشمول و استقبال کننده کار کند.جدید در کاونتی کینت رسیدگی کند تا برای یک کاونتی کینت بیشتر 

گردیده است. این داده ها پالن   فوکس گروپ جمع آوری 25و  +800های جدید در جامعه ما از طریق سروی های 
در سراسر کاونتی کینت ایجاد گردیده بود   +40استقبال کاونتی کینت را آگاه کرد که توسط یک نیروی کاری سازمان های 

 منتشر شده بود. 2020و در سپتمبر 
 

 بازخورد امریکایی های جدید ما این پنج اولویت درجه یک ذیل را آشکار کرده است: 
  

 ی کار کردن در مسلک دلخواه من  آزادی برا  .1
 آزادی برای حفظ کلتور، مذهب، و عنعنات من  .2
 لسان انگلیسی  هبدست آوردن سطح دلخوا .3
 دخیل بودن فعال در تعلیم و تربیه، مصؤنیت، و آینده اطفالم  .4
 امریکایی ها کلتور، مذهب، و شرایط مرا بدانند اینکه .5

 
 

 پالن استقبال کاونتی کینت در پنج کتگوری تنظیم شده است:
  

 جوامع دخیل  .1
 به حد اکثر رساندن قدرت اقتصادی امریکایی های جدید .2
 نتایج تعلیم و تربیه امریکایی های جدید  بهبود  .3
 فراهم کردن دسترسی مساویانه به خدمات .4
 .کنندکاونتی کینت مصؤن هستند و احساس مصؤنیت باشندگان حصول اطمینان ازینکه تمام   .5

 

 دخیل شوید
 

کرده است    برای هر کتگوری اهداف و معیار های را تعیین  +40، یکجا با نیروی کاری سازمانی  KCWPکمیته رهبری  
ید توسط اقدامات سطح جامعه حمایت را آغاز کنند. استقبال کننده بودن یک تالش حد اقل است و با  KCWPتا مرحله تطبیق  

امعه مشمول، وابسته به یکدیگر، و شود تا نشان دهد که ما امریکایی های جدید را استقبال می کنیم و ما برای ایجاد یک ج
عبارت از مبدل کردن پالن  رد، کار می کنیم. مرحله بعدی ما  یک جای که در آن افراد و خانواده های آنها پیشرفت خواهند ک

جوامع  استقبال کاونتی کینت به یک گروپ همکاری کننده، و چند سازمانی است تا شامل اعضای باشد که منعکس کننده  
کرد  خواهد  انتخاب  همکار یک گروپ کاری دارای اولویت را    KCWPمتنوع که ما به آن خدمت می کنیم، باشند. اعضای  

جامعه دعوت  اعضای  همکار به    KCWPجاییکه دیدگاه و تجارت ویژه آنها تأثیر بیشتر خواهد داشت. برای عضوه شدن  
 داده می شود تا این سروی کوتاه را خانه پوری کنند:
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 پس منظر
 

 
میکنند. پالن استقبال کاونتی کینت برای زبان تکلم  40کشور است که به بیشتر از  112کاونتی کینت خانه باشندگان تقریباً  

استقبال از امریکایی های جدید و حصول اطمینان از حس وابسته بودن تأسیس شده است تا ما باهم رشد و پیشرفت کنیم. در 
مسیر را بدست آورد.  (  Gateways for Growth)  جامعه ما جایزه های کمک مسیر های رشد  2019و    2018هر دو  

تا راپور های تاثیر اقتصادی سفارشی شده را در مورد  یک ابتکار ملی است که با جوامع کمک میکند  (G4G)های رشد  

جمعیت های امریکایی های جدید ایجاد کند و همچنان حمایت پالنگذاری ستراتیژیک مناسب را برای ایجاد پالن های چندین 

Welcoming   سکتوره تا برای امریکایی های جدید بیشتر استقبال کننده و مشمول باشد، ایجاد کند. این همکاری دو سازمان،
America   وCouncil Immigration American  که قبالً به نام(New American Economy   .است )یاد میشد

Grand Rapids    ایالت است که حمایت    35محالت مختلف در    71یکی ازG4G    .به عنوان یک  را دریافت کرده است
مهاجر   دریافت کننده کمک مالی جامعه ما حمایت بدست آورده است تا یک راپور سفارشی شده اقتصادی را در مورد جامعه

 محلی خود ایجاد کنیم، و حمایت بعدی برای تهیه یک پالن استقبال جامعه دریافت شده بود. 
  

  داده ها
  

 داده های جمع آوری شده قرار ذیل اند: برجسته  چند نقاط
 

 ند رشد جمعیت در کاونتی کینت بود  %24.1مسؤل  2016و  2011پناهندگان میان سال های  •
در عاید  خانواده های پناهنده بیلیون کمک کردند.  3.3$کاونتی کینت  GDP)) تولید ناخالص داخلی درپناهندگان  •

 (2016)داشتند میلیون مصرف انرژی  950$ نزدیک بهبیلیون بدست آوردند و  $1.3
جمعیت مهاجر ما که عمر    %21.8و  سال و باالتر بود    25که عمر آنها  جمعیت پناهنده ما    %27در کاونتی کینت   •

 ( 2016سند لیسانس یا باالتر از آن بودند )سال یا باالتر بود دارای  25آنها 
 ( 2019کارآفرین پناهنده وجود داشت ) 2,031در کاونتی کینت •
 (2019جمعیت ما را تشکیل می داد ) %8.6که کاونتی کینت را خانه گفتند پناهنده وجود داشت که  55,595 •

  
 

 های مفید:  لینک

 پالن کامل را در لسان انگلیسی یا هسپانوی درینجا مشاهده کنید: 

www.kentcountynewamericans.org 

   بروز رسانی شده بمانید: در رسانه های اجتماعی

www.facebook.com/KentCountyWelcomePlan 

 هماهنگ کننده پالن استقبال: 

  hollin.delacruz@kentcountymi.govهالین دی ال کروز:
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