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План  
 
План привітання округу Кент: Громадський план, спрямований на усунення 
головних пріоритетів та бар'єрів для нових американців у окрузі Кент, спрямованих 
на створення більш інклюзивного та гостинного округу Кент. Відгуки нових 
американців у нашій спільноті були зібрані за допомогою 800 опитувань і 25 фокус-
груп. Ці дані послужили основою для Плану привітання округу Кент, який був 
створений робочою групою з 40 організацій з усього округу Кент і оприлюднений у 
вересні 2020 року.   
 
Відгуки нашої нової американської спільноти виявили ці п'ять головних пріоритетів: 
  

1. Свобода працювати за моєю бажаною професією 
2. Свобода підтримувати свою культуру, релігію та традиції 
3. Досягнення бажаного рівня англійської мови 
4. Бути активно залученим до освіти, безпеки та майбутнього моїх дітей  
5. Американці розуміють мою культуру, релігію та обставини  

 
 
План привітання округу Кент (KCWP) розділений на п'ять категорій: 
  

1. Залучення спільноти 
2. Максимізування економічного потенціалу нових американців 
3. Поліпшення освітніх результатів нових американців 
4. Забезпечення справедливого доступу до послуг 
5. Переконання, що всі жителі округу Кент знаходяться в безпеці.  

 

Будьте залученим  
 
Керівний комітет KCWP разом із понад 40+ організаційною робочою групою 
встановили цілі та показники для кожної категорії, щоб розпочати фазу 
впровадження KCWP. Бути гостинним - це мінімум зусиль, і вони повинні бути 
підкріплені діями всієї громади, щоб показати, що ми вітаємо нових американців і 
працюємо над створенням спільноти інтеграції, приналежності та місця, де люди 
та їхні сім'ї будуть процвітати. Наш наступний крок - сформувати спільний План 
привітання округу Кент, багатоорганізаційну групу, до складу якої входитимуть 
члени, що відображають різні громади, яким ми служимо. Члени Спільного KCWP 
оберуть пріоритетну робочу групу, де їх унікальна точка зору та досвід матимуть 
найбільший вплив. Щоб стати членом спільноти Спільного KCWP, учасникам 
пропонується заповнити це коротке опитування: 
 
 
 

 

http://www.kentcountynewamericans.org/
https://kentcounty.sjc1.qualtrics.com/jfe/form/SV_bBERfHi1lia3eAu
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Передумова 
 
В окрузі Кент проживають жителі приблизно з 112 країн, які говорять більш ніж на 
40 мовах. План привітання округу Кент був створений для того, щоб привітати 
нових американців та забезпечити відчуття приналежності, щоб ми могли рости та 
процвітати разом. Як у 2018, так і в 2019 році наша громада отримала гранти 
Gateways for Growth на розвиток. Gateways for Growth (G4G) - це національна 
ініціатива, яка допомагає громадам створювати індивідуальні звіти про 
економічний вплив на нове населення Америки, а також надає підтримку в 
стратегічному плануванні для створення багатогалузевих планів, які будуть більш 
гостинними та інклюзивними для нових американців. Це співпраця двох 
організацій, Америка вітає і Американська імміграційна рада (раніше Нова 
американська економіка). Гранд-Рапідс є одним із 71 різних населених пунктів у 35 
штатах, які отримали підтримку G4G. Як одержувач гранту, наша громада 
отримала підтримку у створенні індивідуального звіту про економічні дослідження 
нашої місцевої громади іммігрантів, а згодом отримала підтримку у розробці плану 
привітання громади.  
  

Дані 
  
Ось кілька основних моментів із зібраних даних: 
 

• Іммігранти відповідали за 24,1% приросту населення в окрузі Кент між 2011 і 
2016 роками  

• Іммігранти внесли 3,3 мільярда доларів у ВВП округу Кент. 
Домогосподарства іммігрантів отримали дохід у розмірі 1,3 мільярда доларів 
і мали майже 950 мільйонів доларів споживчої спроможності (2016) 

• У окрузі Кент 27% наших іммігрантів віком від 25 років і 21,8% наших 
біженців віком від 25 років мали ступінь бакалавра або вище (2016) 

• У окрузі Кент було 2031 підприємців-іммігрантів (2019) 
• 55 595 іммігрантів назвали округ Кент домом, що становить 8,6% нашого 

населення (2019). 
  
 

Корисні посилання: 

Дивіться повний план англійською або іспанською мовами тут: 

www.kentcountynewamericans.org 

Будьте в курсі подій в соціальних мережах: 

www.facebook.com/KentCountyWelcomePlan 

Координатор плану привітання: 

Холлін Де Ла Крус: hollin.delacruz@kentcountymi.gov  

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

