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Plan 
 
Kent County Karşılama Planı: Kent County'deki Yeni Amerikalılar için, daha kapsayıcı 
ve sıcak bir Kent County oluşturma çabalarına yönelik en önemli öncelikleri ve engelleri 
ele almayı amaçlayan bir topluluk planı. Topluluğumuzdaki Yeni Amerikalılardan, 
800'den fazla anket ve 25 odak grubu aracılığıyla geri bildirim alındı. Bu veriler, Kent 
County genelinde 40'tan fazla kuruluştan oluşan bir görev gücü ile oluşturulan ve Eylül 
2020'de yayınlanan Kent County Karşılama Planı için bilgi sağladı.   
 
Yeni Amerikalı topluluğumuzdan gelen geri bildirimler şu beş önceliği ortaya çıkardı: 
  

1. İstediğim meslekte çalışma özgürlüğü 
2. Kültürümü, dinimi ve geleneklerimi sürdürme özgürlüğü 
3. İstenilen İngilizce seviyesine ulaşmak 
4. Çocuklarımın eğitimi, güvenliği ve geleceğine aktif olarak dahil olmak  
5. Amerikalıların kültürümü, dinimi ve koşullarımı anlamasını sağlamak  

 
 
Kent County Karşılama Planı (KCWP) beş kategoride düzenlenmiştir: 
  

1. İlgili Topluluklar 
2. Yeni Amerikalıların Ekonomik Potansiyelini En Üst Düzeye Çıkarma 
3. Yeni Amerikalıların Eğitim Sonuçlarını İyileştirme 
4. Hizmetlere Adil Erişim Sağlama 
5. Tüm Kent County Sakinlerinin Güvende Olmasını ve Güvende Hissetmesini 

Sağlama.  
 

Katılım 
 
KCWP Yönlendirme Komitesi, 40'tan fazla kurumsal görev gücü ile birlikte, KCWP'nin 
uygulama aşamasına başlamak için her bir kategoride hedefler ve ölçütler belirledi. 
Kabul edici olmak asgari bir çabadır ve yeni Amerikalıları hoş karşıladığımızı ve 
kapsayıcılık, aidiyet ve bireylerin ve ailelerinin gelişeceği bir ortam yaratmaya 
çalıştığımızı göstermek için topluluk genelindeki davranışlarla desteklenmelidir. Bir 
sonraki adımımız, hizmet verdiğimiz çeşitli toplulukları yansıtan üyelerin dahil olduğu 
çok organizasyonlu bir grup olan Kent County Welcome Plan Collaborative'i 
oluşturmaktır. KCWP Collaborative üyeleri, benzersiz bakış açılarının ve deneyimlerinin 
en büyük etkiyi yaratacağı öncelikli bir çalışma grubu seçecektir. KCWP Collaborative 
topluluğuna katılmak için üyelerin bu kısa anketi doldurmaları önerilir: 
 
 

 

http://www.kentcountynewamericans.org/
https://kentcounty.sjc1.qualtrics.com/jfe/form/SV_bBERfHi1lia3eAu
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Arka Plan 
 
Kent County, 40'tan fazla dil konuşan yaklaşık 112 ülkeden gelen sakinlere ev sahipliği 
yapmaktadır. Kent County Karşılama Planı, yeni Amerikalıları karşılamak ve birlikte 
büyüyüp gelişebilmemiz için bir aidiyet duygusu sağlamak amacıyla oluşturuldu. Hem 
2018 hem de 2019'da topluluğumuz Gateways for Growth hibe ödüllerini aldı. Gateways 
for Growth (G4G), toplulukların Yeni Amerikan popülasyonları hakkında özelleştirilmiş 
ekonomik etki raporları oluşturmasına ve Yeni Amerikalılar için daha sıcak ve kapsayıcı 
olan çok sektörlü planlar oluşturmak üzere özel stratejik planlama desteği sağlanmasına 
yardımcı olan ulusal bir girişimdir. Şu iki örgütün ortak çalışmasıdır: Welcoming 
America ve American Immigration Council (önceki adı New American Economy). Grand 
Rapids, 35 eyalette G4G desteği almış 71 farklı bölgeden biridir. Hibe almış olan 
topluluğumuz, yerel göçmen topluluğumuz hakkında özelleştirilmiş bir ekonomik 
araştırma raporu oluşturmak için destek aldı ve daha sonra bir topluluk Karşılama Planı 
uyarlamak için de destek sağlandı.  
  

Veri 
  
Toplanan verilerden bazı önemli noktalar: 
 

• 2011 ile 2016 yılları arasında Kent County'deki nüfus artışının %24,1'inden 
göçmenler sorumluydu.  

• Göçmenler, Kent County'nin GSYİH'sına 3,3 milyar dolar katkıda bulundu. 
Göçmen aileler 1,3 milyar dolar gelir elde etti ve yaklaşık 950 milyon dolar 
harcama gücüne sahip oldu (2016) 

• Kent County'de 25 yaş ve üstü göçmen nüfusumuzun %27'si ve 25 yaş ve üstü 
mülteci nüfusumuzun %21,8'i lisans veya lisans üstü eğitim almıştır (2016) 

• Kent County'de 2.031 göçmen girişimci vardı (2019) 
• Nüfusumuzun %8,6'sını oluşturan Kent County'yi evi olarak gören 55.595 

göçmen bulunuyordu (2019) 
  
 

Faydalı Linkler: 

Planın tamamını İngilizce veya İspanyolca olarak burada görebilirsiniz: 

www.kentcountynewamericans.org 

Sosyal medyada güncel kalın: 

www.facebook.com/KentCountyWelcomePlan 

Karşılama Planı Koordinatörü: 

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

 

https://welcomingamerica.org/
https://welcomingamerica.org/
https://www.americanimmigrationcouncil.org/
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