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Kế Hoạch  
 
Kế Hoạch Chào Mừng của Quận Kent: Là một kế hoạch cộng đồng được thiết kế để 
giải quyết các ưu tiên hàng đầu và rào cản đối với Người Mỹ Mới ở Quận Kent, nhằm 
mục đích xây dựng một Quận Kent hòa nhập và thân thiện hơn. Phản hồi được thu 
thập từ những người Mỹ mới trong cộng đồng của chúng ta, thông qua hơn 800 bài 
khảo sát và 25 cuộc phỏng vấn theo nhóm thảo luận. Dữ liệu này đã được sử dụng để 
định hình nên Kế Hoạch Chào Mừng của Quận Kent, được lực lượng đặc nhiệm gồm 
hơn 40 tổ chức tại Quận Kent xây dựng và công bố vào tháng 9/2020 
 
Qua phản hồi của mình, cộng đồng Người Mỹ Mới của chúng ta đã cho biết năm ưu 
tiên hàng đầu đối với họ bao gồm:  

1. Được tự do làm việc trong ngành nghề mong muốn của tôi 
2. Được tự do duy trì văn hóa, tôn giáo và truyền thống của tôi 
3. Đạt được trình độ tiếng Anh mong muốn 
4. Đóng vai trò tích cực trong quá trình giáo dục, sự an toàn và tương lai của con 

em tôi 
5. Người Mỹ hiểu về văn hóa, tôn giáo và hoàn cảnh của tôi 

 
Kế Hoạch Chào Mừng của Quận Kent (Kent County Welcome Plan, KCWP) được chia 
thành năm hạng mục:  

1. Cộng Đồng Tích Cực Tham Gia 
2. Tối Đa Hóa Tiềm Năng Kinh Tế của Người Mỹ Mới 
3. Cải Thiện Kết Quả Học Tập của Người Mỹ Mới 
4. Cung Cấp Quyền Tiếp Cận Dịch Vụ Công Bằng 
5. Đảm Bảo An Toàn và Mang Lại Cảm Giác An Toàn cho toàn bộ Người Dân của 

Quận Kent. 

Tham Gia Kế Hoạch 
 
Hội Đồng Chỉ Đạo KCWP, cùng với lực lượng đặc nhiệm gồm hơn 40 tổ chức đã thiết 
lập các mục tiêu và chỉ số cho từng hạng mục để bắt đầu giai đoạn triển khai KCWP. 
Việc chào đón chỉ là nỗ lực ít ỏi đầu tiên và cần được củng cố bởi hành động của toàn 
cộng đồng, nhằm thể hiện rằng chúng ta chào đón những người Mỹ mới và chúng ta 
đang nỗ lực để xây dựng một cộng đồng hòa nhập, thân thuộc, nơi mà các cá nhân và 
gia đình của họ phát triển. Bước tiếp theo của chúng tôi là thành lập Nhóm Hợp Tác Kế 
Hoạch Chào Mừng Quận Kent, một nhóm gồm nhiều tổ chức khác nhau, bao gồm các 
thành viên để phản ánh sự đa dạng của các cộng đồng mà chúng tôi phục vụ. Các 
thành viên của Nhóm Hợp Tác KCWP sẽ chọn một nhóm làm việc ưu tiên, tại đó quan 
điểm và những trải nghiệm độc đáo của họ sẽ có nhiều tác động nhất. Các thành viên 
của cộng đồng muốn tham gia Nhóm Hợp Tác KCWP được mời tham gia cuộc khảo 
sát ngắn này: 
 
 

http://www.kentcountynewamericans.org/
https://kentcounty.sjc1.qualtrics.com/jfe/form/SV_bBERfHi1lia3eAu
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Bối Cảnh 
 
Dân số Quận Kent đến từ khoảng 112 quốc gia và nói hơn 40 ngôn ngữ. Kế Hoạch 
Chào Mừng của Quận Kent được xây dựng để chào đón những người Mỹ mới và đảm 
bảo mang đến cho họ cảm giác thân thuộc để chúng ta có thể cùng nhau phát triển 
vững mạnh. Trong hai năm 2018 và 2019, cộng đồng của chúng ta đã nhận được các 
giải thưởng tài trợ Gateways for Growth (Cửa Ngõ Tăng Trưởng). Gateways for Growth 
(G4G) là một sáng kiến quốc gia để giúp cộng đồng thực hiện các báo cáo tác động 
kinh tế tùy chỉnh về cộng đồng Người Mỹ Mới cũng như hỗ trợ họ lập kế hoạch chiến 
lược phù hợp, từ đó đưa ra được các kế hoạch đa lĩnh vực để tạo ra môi trường mang 
tính chào đón và hòa nhập hơn cho Người Mỹ Mới. Sáng kiến này là sự hợp tác của 
hai tổ chức, Welcoming America (Chào Đón Người Mỹ) và American Immigration 
Council (Hội Đồng Người Nhập Cư Mỹ) (tên gọi cũ là New American Economy). Grand 
Rapids là một trong 71 địa phương thuộc 35 tiểu bang nhận được sự hỗ trợ của G4G. 
Là một địa phương nhận trợ cấp, cộng đồng của chúng ta đã được hỗ trợ để tạo một 
báo cáo nghiên cứu kinh tế tùy chỉnh về cộng đồng nhập cư tại địa phương của chúng 
ta và sau đó đã nhận được hỗ trợ để điều chỉnh Kế Hoạch Chào Mừng của cộng đồng. 
  

Dữ Liệu 

  
Dưới đây là một số điểm nổi bật từ các dữ liệu đã thu thập: 
 

• Người nhập cư đã giúp dân số ở Quận Kent tăng 24.1% từ năm 2011 đến năm 
2016 

• Người nhập cư đã đóng góp 3.3 tỷ USD vào GDP của Quận Kent. Các hộ gia 
đình nhập cư có thu nhập 1.3 tỷ USD và chi tiêu gần 950 triệu USD (2016) 

• Tại Quận Kent, 27% dân số nhập cư từ 25 tuổi trở lên của chúng ta và 21.8% số 
người tị nạn từ 25 tuổi trở lên của chúng ta có bằng cử nhân hoặc cao hơn 
(2016) 

• Có 2,031 người nhập cư là doanh nhân ở Quận Kent (2019) 
• Có 55,595 người nhập cư sinh sống lâu dài tại Quận Kent, chiếm 8.6% dân số 

của chúng ta (2019) 
  
 

Các Liên Kết Hữu Ích: 

Xem toàn bộ bản kế hoạch bằng tiếng Anh hoặc tiếng Tây Ban Nha tại đây: 

www.kentcountynewamericans.org 

Cập nhật tin tức qua trang mạng xã hội: 

www.facebook.com/KentCountyWelcomePlan 

Điều Phối Viên Kế Hoạch Chào Mừng: 

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

