
 

पषृ्ठ 2 को  1  

  

 

 

योजना 
 

केन्ट काउन्टी स्वागत योजना (Kent Country Welcome Plan): सामुदायिक िोजनाल ेथप समावेशी र 
स्वागत गने केन्ट काउन्टीतर्फ  काम गनफ केन्ट काउन्टीमा निााँ अमेररकीहरूका लागग शीर्फ प्राथममकता र 
अवरोधहरूलाई सम्बोधन गने उद्देश्ि राखेको छ। 800+ सर्वेक्षण र 25 केन्द्रित समूहहरूमार्फ त हाम्रो समुदायमा 
नयााँ अमेररकीहरूबाट आएको प्रततक्रिया जमम्ा गररएको गथिो। िो डाटा केन्ट काउन्टीभररका 40+ संस्थाको 
कायफदलद्र्वारा ससजफना गररएको केरट काउरटी स्र्वागत योजना (Kent Country Welcome Plan) मा सूचित गररयो 
र सेप्टेम्बर 2020 मा ररसलज गररयो।   
 

हाम्रो निााँ अमेररकी समुदािबाट आएको प्रयतक्रििाल ेिी पााँच वटा शीर्फ प्राथममकता खुलासा भिो: 
  

1. मेरो इच्छछत पेशामा काम गने स्वतन्रता 
2. मेरो संस्कृयत, धमफ र परम्पराहरू कायम राख्ने स्र्वतररता 
3. इच्छछत स्तरको अङ्ग्रेजी भार्ा हामसल गने 

4. मरो बालबामलकाहरूको मशक्षा, सुरक्षा र भवर्वष्यमा सक्रियताका साथ संलग्न हुने  

5. अमेररकीहरूलाई मेरो संस्कृयत, धमफ र पररन्द्स्थततहरू बुझाउने  

 

 

केन्ट काउन्टी स्वागत िोजना (Kent Country Welcome Plan, KCWP) पााँि र्वटा र्वगफमा व्यर्वन्द्स्थत गररएको छ: 

  

1. समुदािहरूमा संलग्न हुने 

2. निााँ अमेररकीहरूको आगथफक सम्भावनालाई अगधकतम बनाउन े

3. निााँ अमेररकीहरूका शकै्षक्षक पररणामहरू सुधार गने 

4. सेवाहरूमा यनष्पक्ष पहुाँच उपलब्ध गराउने 

5. केन्ट काउन्टीका सबै यनवासी सुरक्षक्षत छन ्र सुरक्षक्षत महसुस गछफन ्भनी सुयनच्श्चत गने  

 

संलग्न हुनुहोस ्
 

40+ संस्थागत कायफदलको साथमा KCWP न्द्स्टयररङ कसमटटल ेKCWP को कायाफरर्वयन िरण सुरु गनफ प्रत्येक र्वगफका 
लाचग लक्ष्य र मेटिकहरू स्थापना गर्यो। स्र्वागत गनुफ रयूनतम प्रयास हो र हामीले नयााँ अमेररकीहरूलाई स्र्वागत गछौं 
र हामी व्यन्द्तत र समार्वेशी समुदाय, आर्वद्धता र व्िच्तत तथा यतनीहरूका पररवारहरू सर्ल हुने स्थान मसजफना गनफ 
काम गरररहेका छौँ भनी देखाउनका लागग समुदािव्िापी कािफहरूद्वारा समथफन गररएको हुनुपछफ। हाम्रो अको चरण 

भनेको हामीले सेवा प्रदान गनफ ववववध समुदािहरू प्रयतबबच्म्बत गने सदस्िहरू समावेश गनफ केन्ट काउन्टी स्वागत 

िोजना (Kent Country Welcome Plan) को सहयोगी, बहु-संस्थागत समूह बनाउन ेहो। KCWP सहयोगीका 
सदस्यहरूल ेआफ्नो अनुपम दृन्द्ष्टकोण र अनुभर्वले सबैभरदा प्रभाव पाने प्राथममकताको कािफसमूह छनोट गनुफ हुने 

छ। KCWP सहयोगी समुदाय सदस्यहरूको सदस्य बरन यो संक्षक्षप्त सवेक्षण भनफ आमच्न्रत गररएको छ। 

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


पषृ्ठ 2 को 2                                          मसजफना गररएको जुलाइ 2022 

 

 

पषृ्ठभूमि 
 

केन्ट काउन्टी भनेको 40 भरदा बढी भाषाहरू बोल्ने लगभग 112 देशका तनर्वासीहरूको घर हो। काउन्टी स्वागत 

िोजना (Kent Country Welcome Plan) नयााँ अमेररकीहरूलाई स्र्वागत गनफ र हामीले साँगै र्वदृ्चध हुन र सर्ल 

हुन सतन ेआर्वद्धताको भार्वना सुतनन्द्चित गनफ स्थापना गररएको चथयो। 2018 र 2019 दरैु्वमा हाम्रो समुदायले 

Gateways for Growth अनुदान पुरस्कारहरू प्राप्त गनुफभिो। Gateways for Growth (G4G) भनेको रान्द्ष्िय 

पहल हो जसल ेसमुदायहरूलाई नयााँ अमेररकी जनसङ्ख्यामा अनुकूसलत आचथफक प्रभार्वका ररपोटफहरूका साथै 
नयााँ अमेररकीहरूका लाचग थप स्र्वागत र समार्वेशी हुने बहु-क्षेरीय योजनाहरू ससजफना गनफका लाचग अनुकूल 

रणनीततक योजना समथफन मसजफना गनफ मद्दत गछफ। िो दईु वटा संस्था Welcoming America र  American 

Immigration Council (पटहले New American Economy) को सहकायफ हो। Grand Rapids भनेको G4G 

समथफन प्राप्त गरेको 35 र्वटा राज्यभररका 71 र्वटा वर्वसभरन स्थानहरूमध्ये एक हो। अनुदान प्राप्तकताफको रूपमा 
हाम्रो समुदािले हाम्रो स्थानीि आप्रवासी समुदािका बारेमा अनुकूमलत आगथफक अनुसन्धान ररपोटफ मसजफना गनफ 
समथफन प्राप्त गर्िो र पयछ समुदािलाई स्वागत िोजना तिार गनफ समथफन प्राप्त गर्िो।    

डाटा 
  

िहााँ जम्मा गररएका डाटाका केही हाइलाइटहरू छन:् 

 

• 2011 र 2016 बबिमा केरट काउरटीमा 24.1% जनसङ्ख्या र्वदृ्चधका लाचग आप्रर्वासीहरू उत्तरदायी चथए  

• केन्ट काउन्टीको GDP मा आप्रर्वासीहरूल े$ 3.3 बबसलयन योगदान टदए। आप्रर्वासी घरपररर्वारहरूले 
आम्दानीमा $ 1.3 बबसलयन कमाउनुभयो र खिफ गने शन्द्ततमा लगभग $950 समसलयन गराउनुभयो (2016) 

• केन्ट काउन्टीमा 25 र्वषफ र सोभरदा माचथ उमरेका हाम्रा 27% आप्रर्वासी जनसङ्ख्या र 25 र्वषफ र्वा सोभरदा 
माचथ उमेरका हाम्रा 21.8% शरणाथी जनसङ्ख्याल ेस्नातक र्वा सोभरदा माचथको डिग्री हाससल गरेका छन ्

(2016) 

• केन्ट काउन्टीमा 2,031 आप्रर्वासी उद्यमीहरू चथए (2019) 

• हाम्रो 8.6% जनसङ्ख्या बनाएर केरट काउरटी घर भतनने 55,595 आप्रर्वासी चथए (2019) 

  

 

सहयोगी मलङ्कहरू: 

िहााँ अङ्ग्रेजी वा स्पेयनस भार्ामा पूणफ िोजना हेनुफहोस:् 

www.kentcountynewamericans.org 

सामाच्जक सञ्जालमा नवीनतम रहनुहोस:् 

www.facebook.com/KentCountyWelcomePlan 

स्वागत िोजना समन्विक: 

Hollin De La Cruz: 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

