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እቲ መደብ 
 
Kent County Welcome Plan (መደብ እንቛዕ ብድሓን መጻእኩም: ናይ ሓደ ማሕበረሰብ መደብ ንሓደስቲ ኤሜሪካውያን 
ኣብ ኣውራጃ ከንት ንዝርከቡ ቀዳምነት ዝህብዎ ነገራት ኣብ ምስራዕን ዕንቅፋታት ምፍታሕን ዝዓለመ ንኣዉራጃ ከንት ዝያዳ ሓፈሻውን 
ተቐባሊ ጋሻን ንምቕያር ዝሰርሕ እዩ። ብ800+ መጽናዕትን 25 ና ኣተኵሮ ጕጅለታትን ካብቶም ኣብ ማሕበረሰብና ዝርከቡ ሓደስቲ 
ኣመሪካውያን ግብረ መልሲ ተኣኪቡ እዩ። እዚ ሓበሬታ/ሰነድ ነቲ በቶም ኣብ ምሉእ ኣዉራጃ ከንት ዝርከቡ 40+ ማሕበራት ዓመምቲ 

ሓይሊ ዝቖመ ከምኡዉን ኣብ ሰብተምበር 2020 ዝወጸ Kent County Welcome Plan (ኣዉራጃ ከንት መደብ እንቛዕ ብደሓን 
መጻእኩም) ሓቢርዎ እዩ።   

 
ካብ ሓደስቲ ኣሜሪካዉያን ማሕበረሰብና ዝቐረበ ምላሽ ነዞም ዝስዕቡ ሓሙሽተ ቐዳምነታት ኣቓሊዑ ፥ 
  

1. ኣብቲ ዝደለኽዎ ሞያ ናይ ምስራሕ ናጽነት 

2. ባህለይ ፣ ሃይማኖተይ ፣ ከምኡዉን ልምድታተይን ናይ ምዕቃብ ናጽነት 
3. ዝደለኽዎ ደረጃ ፍልጠት ቛንቛ እንግሊዝኛ ምብጻሕ 

4. ኣብ ናይ ደቐይ ትምህርቲ ፣ ዉሕስነት ፣ ከምኡዉን መጻኢኦም ንጡፍ ተሳታፊ/ት ሙዃን  
5. ኤሜሪካውያን ንባህለይ ፣ ሃይማኖተይ ፣ ኵነታተይን ከም ዝርድእዎ ምግባር  

 
 
Kent County Welcome Plan (KCWP) (መደብ እንቋዕ ብደሓን መጻእኩም ኣዉራጃ ከንት) ናብ ሓሙሽተ ክፍልታት 
ተወዲቡ ኣሎ ፥ 
  

1. ዝሳተፉ ማሕበረሰባት 

2. ቝጠባዊ ዓቕሚ ናይ ሓደስቲ ኤሜሪካውያን ክብ ከብሎ 
3. ትምህርታዊ ውጽኢት ናይ ሓደስቲ ኤሜሪካውያን ከመሓይሽ 

4. ናይ ኣገልግሎታት ተጠቓምነት ማዕረ ዕድል ክፈጥር 
5. ኵሎም ተቐማጦ ኣውራጃ ከንት ዉሕሳት ከም ዝኾኑን ከም ዝስምዖምን ምርግጋጽ።  

 

ተሳተፍ 
 
መራሒ ኮሚተ KCWP ፣ ምስ 40+ ማሕበራት ዓመምቲ ሓይሊ ብሙኻን ናይ KCWP ደረጃ ምትግባር ንምጅማር ንነፍሲ ወከፍ 
ምድብ ሸቶታትን መለክዒታትን ኣቒሙ ኣሎ። ተቐበልቲ ሙዃን እቲ ዝወሓደ ጻዕሪ ዝሓትት እዩ ከምኡዉን ንሓደስቲ ኣመሪካውያን 
ሓንጐፋይ ኢልና ከም እንቕበሎም ከምኡውን ሓደ ንኹሉ ዝጠቓልል ፣ ዝዉክል ማሕበረ-ሰብ ከምኡዉን ውልቀ - ሰባትን 
ስድራቤቶምን ዝዕምብቡሉ ማሕበረሰብ ንሙቛም ንጽዕር ከም ዘለና ንምሕባር ብማሕበረሰብ ዝግበር ሰፊሕ ስጕምትታት ክድገፍ ኣለዎ። 
ዝቕጽል ስራሕና ናይ ኣዉርጃ ከንት መደብ እንቋዕ ብደሓን መጻእኩም ተሓባበርቲ ፣ ነቶም እነገልግሎም እተፈላለዩ ማሕበረሰባት 
ዘንጸባርቑ ኣባላት ንምጥቕላላ እተፈላለዩ-ማሕበራት ሙቛም ኢዩ። ኣባላት ተሓባበርቲ KCWP ፍሉይ ኣረኣእያኦምን ተመክሮታቶምን 

ዝያዳ ጽልዋ ክገብር ተኽእሎ ዘለዎም ቐዳምነት ዝወሃቦም ናይ ስራሕ ጉጅለ ክመርጽ እዩ። ኣባል ናይ KCWP ተሓባበርቲ ንሙዃን 
ኣባላት ማሕበረሰብ ነዚ ሓጺር መጽናዕቲ ክመልእዎ ተዓዲሞም ኣለዉ ፥ 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

Tigrinya 

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


ገጽ 2 ናይ 2                     ጁላይ 2022 ዝተሰርሕ 

ድሕሪባይታ 
 
ኣውራጃ ከንት ንካብ ከባቢ 112 ሃገራት ዝመጹ ልዕሊ 40 ቛንቋታት ዝዛረቡ ተቐማጦ ዝነብሩላ ቤት እያ። መደብ እንቛዕ ብድሓን 
መጻእኩም ኣዉራጃ ከንት ንሓደስቲ ዝመጹ ኤሜሪካውያን ንምቕባል ከምኡዉን ብሓባር ንኽዓብዩን ንኽስስኑን ዘኽእሎም ናይ ኣባልነት 
ስምዒት ንምፍጣር ዝተመስረተ እዩ። ኣብ 2018 ከምኡዉን 2019 ማሕበረሰብና ሽልማት Gateways for Growth (ኣፍደገ 

ንዕብየት) ተቐቢሉ እዩ። Gateways for Growth (G4G) (ኣፍደገ ንዕብየት) ሃገራዊ ተበግሶ ኮይኑ ማሕበረሰብ ኣብ ህዝቢ 
ሓደስቲ ኤሜርካዉያን ጸብጻብ ጽልዋ ናይ እተወሃሃደ ቝጠባ ንክፈጥር ከምኡዉን ንሓደስቲ ኤሜርካዉያን ዝያዳ ሃንጎፋይ ኢሉ 
ተቐባላይን ጠርናፋይን ንኽኸዉን ሱሩዕ ስትራተጂካዊ መደብ ደገፍ ንዝተፈላለዩ ክፋላት መደባት ንምፍጣር ዝሕግዝ እዩ። ናይ ክልተ 
ማሕበራት ምትሕብባር ኢዩ ፣ Welcoming America (ተቐባሊት ኣሜሪካ) ከምኡውን American Immigration Council 
(ዋዕላ ኢሚግሬሽን ኣመሪካ) (ቀደም ቑጠባ ሓዳስ ኣመሪካ ዝነበረ)።  Grand Rapids ሓደ ካብቶም 71 እተፈላለዩ ከባቢ ኣብ 35 

ሃገራት ተዘርጊሑ ዝርከብ ናይ G4G ደገፍ ዝረኸበ እዩ። ከም እተፈቕደ ተቐባላይ መጠን ማሕበረሰብና ኣብ ናይ ከባብና ዘለዉ 
ማሕበረሰብ ስደተኛታት ጸብጻብ እተወሃሃደ ቝጠባዊ ምርምር ንከካይድ ደገፍ ረኺቡ ኢኹ ፣ ከምኡዉን ጸኒሑ ክኣ ናይ ማሕበረሰብ 
መደብ እንቋዕ ብደሓን መጻእኩም ንምስራዕ ደገፍ ረኺቡ።  
  

ሰነድ/ሓበሬታ 

  
ካብቲ እተኣከበ ሓበሬታ ገለ መብሪሂታት እንሆ፦ 
 

• ኣብ መንጎ 2011 ከምኡዉን 2016 ኣብ ኣውራጃ ከንት ንዕብየት መጠን ህዝቢ ብ24.1% ስደተኛታት እዮም ተሓተቲ 
ነይሮም።  

• ስደተኛታት ናይ ኣዉራጃ ከንት GDP ብ3.3 ቢልዮን ዶላር ኣመሪካ ኣበርኪቶም። ስደተኛታት ስድራ ቤታት 1.3 ቢልዮን 
ዶላር ኣታዊ ነይርወን ከምኡዉን ኣብ ናይ ምሕሻሽ ሓይሊ(2016) ዳርጋ 950 ሚልዮን ዶላር ነይርዎም። 

• ኣብ ኣዉራጃ ከንት ካብቶም ስደተኛታት ህዝብታት 27% ዕድሚኦም 25ን ልዕሊኡን ከምኡዉን 21.8% ዕድሚም 25ን 
ልዕሊኡን ዝኾኑ ናይ ባችለር ዲግሪ ወይ ካብኡ ንላዕሊ (2016) ዘለዎም ዕቑባት ህዝቢ እዮም። 

• ኣብ ኣውራጃ ከንት 2,031 ስደተኛታት ናይ ዉልቖም ስራኣሕ ዘማሕድሩ ነበሩ (2019) 
• ንኣዉራጃ ከንት ከም ገዝኦም ዝጽዉዕዎ 55,595 ስደተኛታት 8.6% ናይ መጠን ህዝብና(2019) ዘቑሙ ነይሮም። 

  
ዝሕግዙ ሊንክ ፥  

ነቲ ምሉእ መደብ ብእንግሊዝኛ ወይ ብስጳንኛ ኣብዚ ርኣዮ፦ 

www.kentcountynewamericans.org 

ኣብ ማሕበራዊ መራኸቢ እዋናዊ ኩን፦ 

www.facebook.com/KentCountyWelcomePlan 

ተሓባባሪ መደብ እንቋዕ ብደሓን መጻእኩም፦ 

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

