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تقریر الرفاھیة اإلقلیمي الصادر 
CHA عن

تقییم احتیاجات صحة المجتمع

 

 ملخص تنفیذي 
التقریر ).  CHNA: تقییم االحتیاجات الصحیة للمجتمع (2022تقدیم تقریر الرفاھیة اإلقلیمي لعام ) CHAیسر تحالف كامبریدج الصحي (

.  یقدم ھذا الملخص التنفیذي الموسَّع نظرة عامة عالیة المستوى على الخلفیة، واألسالیب، والنتائج ھناالكامل متاح للتنزیل من على موقعنا 
 الرئیسیة، واألولویات، باإلضافة إلى روابط للمالحق الكاملة. 

 الخلفیة 
بتاریخ طویل من العمل جنبًا إلى جنب  ) CHAیتمتع تحالف كامبریدج الصحي (

مع المجتمعات لتحسین صحة المجتمع ورفاھیتھ. الطریقة التي یقوم بھا تحالف  
CHA   بذلك ھي من خالل عملیة تقییم الرفاھیة وتحسینھا.  یتضمن ذلك  تقییم

احتیاجات المجتمع   وھي عملیة لتحلیل)،CHNAاالحتیاجات الصحیة للمجتمع (
استراتیجیة تنفیذ احتیاجات صحة المجتمع  ونقاط القوة وتحدید أولویات التحسین، و

)IS( ،  وھي مجموعة من األھداف، والغایات، واألنشطة لتلبیة االحتیاجات التي تم
 . CHNAتحدیدھا خالل 

وةھذا التقریر ھو نتاج عملیة تعاونیة ركزت على أصوات المجتمع لفحص نقاط الق
بھدف اتخاذ ، CHAوالتحدیات التي تواجھ مجتمعات منطقة خدمة تحالف 

إجراءات للتغییر اإلیجابي للعوامل التي تؤثر على صحة الفرد والمجتمع.  یركز 
ظروف   -التقریر على ما ظھر من عملیة تقییم االحتیاجات الصحیة للمجتمع 

طبیعیة والمعماریة للمجتمع،  المجتمع التي تؤثر على رفاھیة الناس.  تؤثر البیئة ال
والبیئة االقتصادیة والتعلیمیة، والبیئة المدنیة واالجتماعیة على الصحة البدنیة  

یتضمن التقییم مبادئ المساواة، مع االعتراف بأن الصحة   والعقلیة ألفراد المجتمع. 
والمرض لیسا نتیجة اختیارات أو خصائص فردیة فحسب، بل نتیجة لعدم المساواة 

األنظمة والموارد. في 

مع العدید من األنظمة الصحیة وشركاء الصحة العامة البلدیین الذین خططوا إلجراء اختبارات  CHA، اجتمع تحالف 2022بالنسبة لتقییم عام  
CHNA  ت فرصة لتنسیق الجھود شاملة.  لقد قمنا بمحاذاة أدوات جمع البیانات والنھج التحلیلیة، مع االعتراف بأن مجاالت خدمتنا المتداخلة خلق

التي تبلغ مدتھا ثالث  CHNA/ISلتوحید جمیع مجتمعات منطقة الخدمة في نفس دورة  CHAجھد تحالف  2022بدالً من تكرارھا.  یمثل تقییم 
یلسي، ورفیر،  یتم عرض نتائج تش  یتضمن ھذا التقریر نتائج التقییم المتعمق لمجتمعات إیفیریت، ومالدین، ومیدفورد، وسومرفیل. سنوات. 

تقییم .  یوفر الملحق د)( 2022لعام ) NSPHCالخاص  بلجنة الصحة العامة التعاونیة في شمال سوفولك ( CHNAتقریر ووینثروب في 
 ). الملحق دأحدث النتائج لكامبردج ( 2020صحة المجتمع لمدینة كامبریدج لعام 

المستشفیات األمریكیة، وجمعیة مصدر الصورة: جمعیة 
، مجموعة أدوات تقییم  (ACHI) تحسین صحة المجتمع

 .(تمت الترجمة من اللغة اإلنجلیزیة) صحة المجتمع

 التفكیر والتنظیم 

 تحدید المجتمع 

جمع وتحلیل  
 البیانات 

تحدید أصحاب المصلحة  
 وإشراكھم 

إعطاء األولویة لقضایا صحة  
 توثیق النتائج وإعالنھا  المجتمع 

تخطیط استراتیجیات  
 التنفیذ 

 استراتیجیات التنفیذ 

 تقییم التقدم 

1 
2 

3 

4 
5 6 

7 

8 
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المشاركة  
المجتمعیة 

https://www.challiance.org/community-health/community-health-data-and-reports/community-health-data-and-reports


2 

 النھج واألسالیب
ثالثة  THRIVEیحدد  THRIVE).(1تم تصمیم التقییم من خالل إطار مفاھیمي یسمى أداة الصحة والمرونة في البیئات المعرضة للخطر 

العوامل التي أظھرت  -األشخاص، والمكان، والفرص المتكافئة  -تشمل المجاالت الثالثة  مجاالت لظروف المجتمع تتأثر بالدوافع الھیكلیة. 
 األبحاث والخبرة أنھا مرتبطة بنتائج الصحة والرفاھیة.  

 .أداة الصحة والمرونة في البیئات المعرضة للخطر: ) .(.THRIVEn.dمعھد الوقایة. 1
environments-vulnerable-resilience-health-tool-https://www.preventioninstitute.org/tools/thrive 

 میدفورد و سومرفیل
المجلس االستشاري   •

(CAB) المجتمعي

• Beth Israel Lahey 
Health (BILH) 

مركز أبحاث   •
 TischCollegeالمجتمع 

الصحة العامة في كامبریدج تقییًما ** أكمل قسم 
 2020في عام 

المجلس االستشاري   •
(CAB) المجتمعي

 Mass General جمعیة •
Brigham (MGB) 

اللجنة التوجیھیة التعاونیة للصحة العامة  •
 في شمال سوفولك 

• Beth Israel Lahey 
Health (BILH)  و ،Mass 

General Brigham 
(MGB) 

 تخطیط منطقة العاصمةمجلس  •
(MAPC) 

 إیفریت ومالدن 

تشیلسي، وریفیر،  
 ووینثروب 

https://www.preventioninstitute.org/tools/thrive-tool-health-resilience-vulnerable-environments
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على مشاركة المجتمع والقیادة في تصمیم   PARكجزء من ھذا التقییم.  یركز نھج ) PARاستخدمنا نھًجا یسمى البحث اإلجرائي التشاركي (
)  CABالمستنیرة بالنتائج.  كما كان أعضاء المجلس االستشاري للمجتمع (أسئلة البحث، وإجراء جمع البیانات وتحلیلھا، واتخاذ اإلجراءات 

 ) عناصر أساسیة في تصمیم وتنفیذ عملیة التقییم.  الملحق أ(
 

ان مشاركة أعضاء المجتمع واالستماع مباشرةً إلیھم.   تم استخالص لقد أجرینا مسًحا مجتمعیًا، ومجموعات تركیز، ومقابالت فردیة لضم
تحلیالت أولیة لتحدید  CHAمصدًرا من المصادر الوطنیة، والوالئیة، واإلقلیمیة، والبلدیة.  أجرى فریق تحالف  40البیانات الثانویة من أكثر من 

بیانات المسح األولیة، وتجمیع اإلحصاءات من البیانات الثانویة.  تم  الموضوعات من مجموعات التركیز والمقابالت، وحساب اإلحصاءات من 
الرئیسیة  إجراء ھذه التحلیالت من منظور المساواة لتحدید االتجاھات التي قد تختلف بناًء على تجارب المجتمعات المختلفة.  تمت مشاركة النتائج 

 بشكل تعاوني وفھمھا.ومجموعات المجتمع لتحلیل البیانات  CABبشكل متكرر مع أعضاء 
 

 البیئة االجتماعیة والثقافیة |األشخاص  
 الشبكات االجتماعیة والثقة  
 المشاركة من أجل الصالح العام   

 األعراف والثقافة  

 البیئة الطبیعیة والعمرانیة |المكان 
 المظھر، الشعور، واألمان  
 الحدائق والمساحات المفتوحة  

 التجوال 
 اإلسكان  
 الھواء، والماء، والتربة   

 الفنون والتعبیر الثقافي
 ما الذي تم بیعھ وكیف یتم الترویج لھ  

 البیئة االقتصادیة والتعلیمیة  |فرصة متكافئة   
 أجور المعیشة والثروة المحلیة  

 التعلیم 
 *الوصول إلى الموارد والخدمات

نموذج أداة الصحة والمرونة في البیئات 
 )THRIVE( المعرضة للخطر

 الدوافع الھیكلیة 

 المجتمع 

 المكان األشخاص

 فرص المساواة 
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 البیانات األولیة المشاركة المجتمعیة في جمع 

باإلضافة إلى مشاركة  .  2022إلى فبرایر  2021وأجریت المقابالت ومجموعات التركیز في الفترة من أكتوبر .  2021تم إجراء مسح رفاھیة المجتمع في الفترة من أكتوبر إلى دیسمبر   :مالحظات
ینثروب، والذین تم تضمین مساھماتھم في تقریر  أعضاء مجتمع إیفریت، ومالدین، ومیدفورد، وسومرفیل، شاركت جمعیة شمال سوفولك التعاونیة للصحة العامة مشاركون من تشیلسي، ورفیرا، وو

2022 NSPHC CHNA . 
 

 . الملحقیب التقییم، یرجى االطالع على لمزید من التفاصیل المتعلقة بالخلفیة، والنھج، وأسال
 

  

644 
 مشارك في االستطالع

یصفون أنفسھم  % 19
بأنھم مثلیین، أو ثنائیي الجنس، 

أو من المیول الجنسیة  
 .الموصوفة ذاتیًا

یتحدثون لغة  % 49
أخرى غیر اإلنجلیزیة في  

 المنزل

مجموعة 30أكثر من 
عرقیة ممثلة بین المشاركین في  

 االستطالع 

معترف بالتصنیف  غیر 
 

 رجل
 امرأة 

17-24 
 سنوات

25-44 
 سنوات

45-
 سنوات 64

65-
 سنوات 74

سنوات أو 75
 أكبر 

الھنود الحمر أو  
سكان أالسكا  

 األصلیین

أسبان أو  آسیویین 
 التینیین 

 البیض وحدھم

105 
مشارك في مجموعة  

 التركیز 

23 
المقابالت مشارك في 

 المتعمقة

رفع مستوى خبرات ومعرفة األشخاص المتأثرین + المشاركین في  
 :معالجة

 العدالة العرقیة•
 المشاركة والتنظیم المدني •
 الفقر والفرص االقتصادیة •
 انعدام المأوى وأمن السكن •
 نظم الغذاء واألمن الغذائي •
 العدالة البیئیة •
 تعاطي المخدرات •
 الصحة النفسیة •

االشخاص ذوى االحتیاجات 
 اآلباء ومقدمو الرعایة  كبار السن  الخاصة 

 الشباب مجتمعات المھاجرین  األشخاص المثلیین
سود أو أفارقة 

 أمریكیین

 سومرفیل 

 إیفیریت 

 مالدین 

 میدفورد 
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 النتائج الرئیسیة: نقاط القوة والتحدیات
نتماء إلى مجتمعاتھم.  إنھم تتمتع مجتمعاتنا ومؤسساتنا بالعدید من نقاط القوة.  بشكل عام، یشعر األشخاص الذین شاركوا في التقییم بإحساس باال

دیات یمیلون إلى االتفاق على أن مجتمعاتھم أماكن جیدة للعیش، والنمو، الِكبَر.  ومع ذلك، فإن الناس یعبرون عن مخاوفھم المتجذرة في التح
ق التي تحول دون الوصول إلى الموارد النظامیة التي تواجھ عالمنا، وأمتنا، ومجتمعاتنا المحلیة، مثل تآكل الترابط االجتماعي والثقة، والعوائ

والفرص، وعدم المساواة الھیكلیة الموجودة في السیاسات والممارسات المؤسسیة.  تظھر ھذه التحدیات بطرق لھا عواقب على الصحة، والصحة 
ات، بما في ذلك الشباب، وكبار السن،  العقلیة، والرفاھیة.  تظھر تأثیرات عدم المساواة على المجموعات المھمشة ھیكلیًا من السلطة واالمتیاز

عات  والمھاجرین، واألشخاص ذوي اإلعاقة، واألفراد الذین یتسمون بالتمدد النوعي، والمجتمعات اللغویة غیر اإلنجلیزیة، واألشخاص من المجمو
د المشاركون أنھ یمكننا العمل لمعالجة ھذه ، أك19-العرقیة المتأثرة بالعنصریة الھیكلیة.  على الرغم من التحدیات، بما في ذلك في سیاق كوفید

 المخاوف من خالل البناء على نقاط قوتنا.
 

من بین .  لرفاھیة المجتمع تحدید أھم األشیاء التي یجب تحسینھا في مجتمعھم CHAُطلب من المشاركین في استطالع تحالف   |نقطة البیانات  
وشملت األولویات العلیا   .كان اإلسكان معقول التكلفة ھو األولویة القصوى للتحسین المشاركین في إیفیرت، ومالدین، وریدفور، وسومرفیل،

ظھرت .  األخرى البنیة التحتیة للنقل، والوصول إلى وظائف جیدة، والمدارس، والرعایة الصحیة، واحترام أفراد المجتمع المتنوعین وإدماجھم
 .كثر شیوًعا في كل مجتمع،  كما ھو موضح في ھذه الرسوم البیانیةالعدید من المجاالت األخرى ضمن األولویات العشر األ

 المزید من اإلسكان المیسور التكلفة 

 وصول أفضل إلى وظائف جیدة

 مدارس أفضل

 معدل جریمة وعنف أقل 
وصول أفضل إلى وسائل  

 النقل العام 
 بیئة أكثر نظافة 

 رعایة أطفال میسورة التكلفة 

صحي وصول أفضل إلى غذاء   

 طرق أفضل 

 وصول أفضل إلى الرعایة الصحیة 

المیسور التكلفة المزید من اإلسكان   

 طرق أفضل 

 أرصفة وطرق أفضل 
لمزید من االحترام والتضمین من أجل التنوع  

 ألعضاء المجتمع 
وصول أفضل إلى وسائل  

 النقل العام 
 وصول أفضل إلى وظائف جیدة

 بیئة أكثر نظافة 

 وصول أفضل إلى غذاء صحي 

والثقافیة المزید من الفعالیات الفنیة   

 وصول أفضل إلى الرعایة الصحیة 

 المزید من اإلسكان المیسور التكلفة 
المزید من االحترام والتضمین من أجل التنوع  

 ألعضاء المجتمع 
الصحیة وصول أفضل إلى الرعایة   

 بیئة أكثر نظافة 
وصول أفضل إلى وسائل  

 النقل العام 
 معدل جریمة وعنف أقل 

 طرق أفضل 

 حدائق وترفیھ أفضل 

 المزید من الفعالیات الفنیة والثقافیة 

 وصول أفضل إلى وظائف جیدة

 المزید من اإلسكان المیسور التكلفة 

 طرق أفضل 
االحترام والتضمین من أجل التنوع  المزید من 

 ألعضاء المجتمع 
وصول أفضل إلى وسائل  

 النقل العام 

 وصول أفضل إلى وظائف جیدة

 أرصفة وطرق أفضل 

 بیئة أكثر نظافة 

 رعایة أطفال میسورة التكلفة 

 حدائق وترفیھ أفضل 

 وصول أفضل إلى غذاء صحي 

 مالدین  إیفیریت 

 سومرفیل  میدفورد 
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 .لرفاھیة المجتمع CHAاستطالع تحالف  :مصدر البیانات

كان الغرض   تعكس ھذه األولویات القصوى للتحسین وجھات نظر أولئك الذین شاركوا في االستطالع، ولیست بالضرورة ممثلة لمجموع السكان. 
   من المسح ھو رفع مستوى تجارب األشخاص األقرب إلى تأثیر عدم المساواة االجتماعیة ، واالقتصادیة، والعرقیة، والصحیة في مجتمعاتنا.

قع، شمل األشخاص الذین شاركوا في االستطالع عدًدا أكبر من األشخاص غیر البیض، والمزید من المھاجرین، وعدد أكبر من األشخاص في الوا
في حین أن أولویات المشاركین في   2الذین یتحدثون لغات أخرى غیر اإلنجلیزیة، والمزید من األشخاص ذوي اإلعاقة مقارنة بسكان كل بلدیة.

لیست قابلة للتعمیم، إال أنھا تعكس األولویات التي ظھرت خالل عملیة التقییم من مصادر البیانات الثانویة التكمیلیة، وتوفر أساًسا  االستطالع 
 للنتائج الرئیسیة. 

 
أن یشیر إلى ترتیب  یتم عرض ھذه النتائج الرئیسیة التسعة بالترتیب الذي تمت مناقشتھ بتعمق في قسم النتائج في التقریر.  ال یُقصد بالترتیب

 األھمیة أو األولویة.
 

تتمتع المجتمعات بشبكات اجتماعیة قویة، ومھارات تنظیم المجتمع، وثقافات المشاركة |  1نتیجة رئیسیة رقم 
 .المدنیة، ودعم المشاركة في المناصرة السیاسیة

تضامن مع الحركات من أجل العدالة العرقیة، وحقوق المھاجرین،  وفي  19-نمت نقاط القوة ھذه واستُخدمت بشكل كبیر خالل جائحة كوفید
 والحقوق اإلنجابیة، ومنع العنف.  االستثمار المتعمد في نقاط القوة ھذه ھو نقطة قوة للتغییر المنھجي.

المشاركین في استطالع رفاھیة المجتمع عن رضاھم عن العدید من مؤشرات رفاھیة المجتمع، مثل جودة الحیاة،  أفاد معظم | نقطة البیانات  
 .ھذه ھي نقاط قوة للبناء علیھا.  وتربیة األطفال، والِكبَر، والوصول إلى الموارد

 .2021لرفاھیة المجتمع لعام   CHAاستطالع تحالف  :مصدر البیانات
 ".ال أعرف"، وتستثني أولئك الذین اختاروا "أوافق بشدة"أو  " أوافق"تشمل النسب المئویة المشاركین الذین اختاروا    :مالحظات

 
سنوات لمقارنات السكان.  للحصول على إحصاءات مفصلة حول  5یتم استخدام تقدیرات  )ACS) 2015-2019األمریكي، استطالع المجتمع األمریكي مكتب اإلحصاء 2

 الملحق و.المشاركین في االستطالع، راجع جداول تكرار استطالع رفاھیة المجتمع المتوفرة في 

 مجتمعي مكان جید لتربیة األطفال بشكل عام، أنا راٍض عن جودة الحیاة في مجتمعي 

 مجتمعي لدیھ وصول جید إلى الموارد  مجتمعي مكان جید للِكبَر 

 سومرفیل  میدفورد  مالدن  إیفریت 

 سومرفیل  میدفورد  مالدن  إیفریت 

 سومرفیل  میدفورد  مالدن  إیفریت 

 سومرفیل  میدفورد  مالدن  إیفریت 
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یعتقد المشاركون في التقییم أن أولئك األقرب إلى تأثیر عدم المساواة یجب أن یكونوا في  |  2نتیجة رئیسیة رقم 
 .األنظمة، وكیفیة تخصیص المواردمركز كیفیة اتخاذ القرارات، وكیفیة عمل 

یلزم إجراء تغییرات عمیقة وطویلة األجل في الثقافة واألنظمة من أجل تعزیز اإلنصاف والعدالة الصحیة.  من الممكن إجراء تغییرات في  
 العملیات والھیاكل المؤسسیة والحكومیة، ویتم عرضھا بالفعل في كل من المجتمعات. 

 . ھناك حاجة إلى مساحات آمنة، ومستجیبة ثقافیًا للشفاء والرعایة الجماعیة|  3نتیجة رئیسیة رقم 
مخاوف متزایدة بشأن التأثیرات على الصحة العقلیة ورفاھیة أفراد  19-تثیر األزمات المتقاطعة للعنصریة، والخالف السیاسي، والعنف، و كوفید

اجة أساسیة، فإن حل ھذا التحدي ال یمكن أن یكون مسؤولیة المعالجین وحدھم.  المجتمع.  في حین أن الوصول إلى رعایة الصحة العقلیة ھو ح
ظمة فكر المشاركون في كیف أن الرعایة الجماعیة ال تعني فقط إنشاء مساحات و مراكز موارد متعمدة للناس لالجتماع، لكن تعني أیًضا تصور أن

وتعزز األماكن العامة التي تعكس بإنصاف األولویات والتفضیالت من مجتمعات  تضمن السالمة من العنف والتمییز، وتعزز االنتماء والشفاء،
فإن "الرعایة الجماعیة ھي رؤیة رفاھیة اآلخرین كمسؤولیة مشتركة  ، Raising Voicesمتنوعة.  وفقًا لتعریف المنظمة النسویة األوغندیة  

 3للمجموعة."

 .زیز العدالة الصحیة في مجتمعاتنا العدالة البیئیة ضروریة لتع|  4نتیجة رئیسیة رقم 
لغذاء، والنقل.   كانت العدالة البیئیة خیًطا مشترًكا یربط بین االھتمامات المتعلقة بتغیر المناخ، وجودة الھواء والماء، واستخدام األراضي، وأنظمة ا 

فیما یتعلق بالمرونة المناخیة واألمن الغذائي.  ومع  ھناك منظمات مجتمعیة قویة وخبراء مكرسون لمعالجة ھذه القضایا في مجتمعاتنا، ال سیما 
لجوع ذلك، فإن عدم المساواة داخل المجتمعات وفیما بینھا من حیث الوعي بالتأھب لتغیر المناخ، والتعرض للتلوث والمخاطر البیئیة، وتجارب ا

 ج النظم، والتعاون، والمشاركة والقیادة المجتمعیة.وانعدام األمن الغذائي، والوصول إلى وسائل نقل آمنة وموثوقة، تؤكد على أھمیة نھ

 .یعد الوصول العادل إلى مساكن معقولة التكلفة، وآمنة، وعالیة الجودة مصدر قلق كبیر|  5نتیجة رئیسیة  
ا للتحسین.  ظل ھذا في جمیع المجتمعات، حدد المشاركون في استطالع رفاھیة المجتمع اإلسكان معقول التكلفة باعتباره األولویة األكثر شیوعً 

السكن على االتجاه ثابتًا إلى حد ما بغض النظر عن الفئة العمریة، أو المجموعة العرقیة، أو العرق، أو اللغة، أو تاریخ الھجرة.  تستحوذ تكلفة 
سكان غیر البیض.  یُعد خطر  نسب كبیرة من دخل العائالت، ال سیما بین األسر ذات الدخل المنخفض وفي األحیاء ذات التركیزات األعلى من ال

اإلخالء مصدر قلق متزاید مع انتھاء فترة الوقف االختیاري وبرامج المساعدة المالیة خالل وقت جائحة كورونا.  یعد مخزون المساكن في 
التعرض للسموم مثل  مجتمعاتنا من بین األقدم في والیة ماساتشوستس، مما یزید من مخاطر مشكالت السالمة والجودة المتعلقة بالصیانة، و

الرصاص.  تعتبر مخاوف اإلسكان متجذرة في القضایا الھیكلیة.  من بین ھذه المخاوف تاریخ الفصل العنصري في السكن، وسیاسات اإلسكان 
متالك الشركات  التمییزیة، وتمویل العقارات (أي معاملة اإلسكان في المقام األول كأصل مالي ولیس كحق من حقوق اإلنسان؛ مثال على ذلك ھو ا

یتم تطویر وتنفیذ حلول السیاسات والبرامج لتعزیز أمن اإلسكان في مجتمعاتنا، وھي تمثل أولویة   4المالیة المساكن لتحقیق الربح من خاللھا).
 قصوى لمواصلة االستثمار فیھا.

ة في إلقاء العبء على أفراد یستمر الفقر، وعدم المساواة في الدخل، وعدم المساواة في الثرو|  6نتیجة رئیسیة رقم 
 .19-المجتمع، والتي تفاقمت بسبب العواقب االقتصادیة لوباء كوفید

ى في معظم مجتمعاتنا، نسبة السكان الذین یعیشون تحت خط الفقر الفیدرالي أعلى مقارنة بالمتوسط على مستوى والیة ماساتشوستس.  عالوة عل
تحت خط الفقر الفیدرالي أكثر من السكان البیض.  بمرور الوقت، انخفضت نسبة السكان الذین ذلك، من المرجح أن یعیش السكان غیر البیض 

ألسر  یعیشون تحت خط الفقر انخفاًضا طفیفًا أو بقیت على حالھا، حتى مع زیادة متوسط دخل األسرة والمنزل، مما یشیر إلى اتساع الفجوة بین ا
ل إلى الوظائف الجیدة بأجور ومزایا معیشیة، فضالً عن ظروف العمل اآلمنة، بشكل منصف  ذات الدخل المنخفض والمرتفع.  ال یمكن الوصو

 داخل المجتمعات أو فیما بینھا.  تشكل الحواجز الھیكلیة أمام الحراك االقتصادي وخلق الثروة بین األجیال مصدر قلق كبیر. 

 
مبادرة أبحاث العنف الجنسي: بریتوریا، جنوب  .Raising Voicesخلق والحفاظ على ثقافة الرعایة الذاتیة والجماعیة في ). 2022بیلینج، وآخرون (3

 voices/-raising-at-care-collective-and-self-of-https://raisingvoices.org/resources/cultureإفریقیا.
 أمولة اإلسكان. )OHCHR). (n.d.)مكتب المفوض السامي لألمم المتحدة لحقوق اإلنسان.4
. .housing-housing/financialization-sr/procedures-https://www.ohchr.org/en/special 

https://raisingvoices.org/resources/culture-of-self-and-collective-care-at-raising-voices/
https://raisingvoices.org/resources/culture-of-self-and-collective-care-at-raising-voices/
https://www.ohchr.org/en/special-procedures/sr-housing/financialization-housing
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 .الرعایة غیر كافالدعم االقتصادي واالجتماعي لألسر ومقدمي |  7نتیجة رئیسیة رقم 
ول تقدیم  یؤثر تقدیم الرعایة بشكل مباشر على العمالة، واألمن االقتصادي، والترابط االجتماعي ویتأثر بھا.  أشار المشاركون إلى الحاجة إلى حل 

ة والدعم الذي یمكن الناس من  الرعایة التي تعزز المرونة على مستوى المجتمع والقدرة على الرعایة الجماعیة، مركزین على االفتقار إلى األنظم
، تأثر اآلباء، والعاملین في مجال الرعایة، ومقدمي 19-تقدیم وتلقي الرعایة التي یحتاجونھا عبر دوراتھم الحیاتیة وظروفھم.  منذ وباء كوفید

ا أضاف المزید من الضغوط المالیة إلى بشدة بفقدان الوظائف وتقلیل ساعات العمل، مم -خاصة النساء والمجتمع األسباني أو الالتیني  -الرعایة 
 الضغوطات الحالیة.

یواجھ الناس عوائق متعددة األوجھ في الوصول إلى المعلومات والموارد المتعلقة بالرعایة  |  8نتیجة رئیسیة رقم 
 .الصحیة، والتعلیم، والخدمات االجتماعیة، والفرص االقتصادیة، واألنظمة األساسیة األخرى

ب الوصول إلى المعلومات والموارد األساسیة تصفح أنظمة معقدة متعددة، وال یوجد دعم كاف لألشخاص الذین یمكنھم االستفادة من غالبًا ما یتطل
التوجیھ. على الرغم من وجود موارد توضح طریقة تصفح األنظمة، إال أن ھناك حاجة إلى مزید من االھتمام باللغة، والثقافة، والعالمات  

قة، والتكنولوجیا لضمان الوصول العادل.  باإلضافة إلى الدور المھم لتصفح النظام، أكد المشاركون في التقییم كیف یمكن لتبسیط الممیزة، واإلعا
د تصمیم عملیات التقدیم، وتبسیط معاییر األھلیة، ودمج االستراتیجیات بین المنظمات ومقدمي الخدمات أن یقلل من التعقید في المقام األول.  یع

ظمة بالتعاون مع األشخاص الذین یستخدمونھا أمًرا أساسیًا لزیادة إمكانیة الوصول بشكل عادل.  إلى جانب تصمیم النظام، تشمل العوائق األن
الرئیسیة األخرى تكالیف الخدمات، وخیارات النقل المحدودة للوصول شخصیًا إلى أماكن الخدمات، والتجارب المؤلمة من التمییز والضرر،  

 ة توافر الخدمات والموارد.ومحدودی

مع استمرار ظھور .  تشكل التفاوتات الصحیة داخل المجتمعات وفیما بینھا مخاوف كبیرة|  9نتیجة رئیسیة رقم 
 .، ھناك مخاطر من زیادة عدم المساواة19-عواقب وباء كوفید

ض یتعلق بشكل خاص بالعدید من النتائج الصحیة السلبیة، بما من بین النتائج الصحیة المختارة التي تمت مراجعتھا للتقییم، وجدنا أن عبء المر
من في ذلك أمراض القلب، والسكري، والربو، والوالدات المبكرة ومنخفضة الوزن عند الوالدة، واألمراض المنقولة جنسیاً، والجرعات الزائدة 

مساواة في كل من ھذه النتائج الصحیة بشدة بالمحددات االجتماعیة .  تتأثر أوجھ عدم ال19-المواد األفیونیة، والمشاكل الصحیة العقلیة، وكوفید
للصحة التي تم استكشافھا في ھذا التقریر.  في حین أن معدل الوفیات ھو مؤشر متأخر، إال أنھ أیًضا مؤشر واضح.  في كل مجتمع من ھذه 

، وعلى مستوى الوالیة، زاد معدل الوفیات بشكل 2020عام إلى  2019المجتمعات، زادت معدالت الوفیات الناجمة عن جمیع األسباب من عام 
، والطرق التي أدى بھا الوباء إلى تفاقم آثار عدم  19-حاد بین مجتمعات غیر البیض.  تُعزى ھذه االتجاھات بشكل مباشر وغیر مباشر إلى كوفید

 المساواة الكامنة. 
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 .2020-2016سجل ماساتشوستس للسجالت واإلحصاءات الحیویة، أسباب مختارة للوفاة،  :البیاناتمصدر 

معدالت الوفیات حسب المجموعة العرقیة غیر متوفرة على . في كل رسم بیاني خطي حسب المجتمع، یمثل الخط المنقط الرمادي المعدل الذي تم تعدیلھ حسب العمر لوالیة ماساتشوستس :مالحظات
 .معدالت الوفیات على مستوى الوالیة غیر متاحة للمجموعات العرقیة بخالف تلك المحددة في ھذه الرسوم البیانیة بسبب األعداد الصغیرة.  توى البلدیات بسبب األعداد الصغیرةمس

 
 

  

 جمیع أسباب الوفاة 
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 جزر المحیط الھادئ 
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 من أصل أسباني 

أبیض من سكان  
 ھاواي األصلیین 

 جمیع أسباب الوفیات في ماساتشوستس جمیع أسباب الوفیات في ماساتشوستس
 لكل سنة  100.000حالة وفاة لكل   سنوات  5) متوسط  2020إلى  2016( 100.000حالة وفاة لكل   سنوات  5) متوسط  2020إلى  2016( 100.000حالة وفاة لكل  

آسیوي/من سكان  
 جزر المحیط الھادئ 

أسود من سكان  
 ھاواي األصلیین

أبیض من سكان   من أصل أسباني
 ھاواي األصلیین

MA  سومرفیل  میدفورد مالدین إیفیریت 

 سومرفیل  میدفورد  مالدین  إیفیریت 
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 أولویات العمل التعاوني 
البیانات، مما یؤدي إلى العدید من النتائج ذات األھمیة للمجتمع.  من  یتضمن تقییم االحتیاجات الصحیة للمجتمع استكشاف وتحلیل قدر كبیر من 

 أجل البناء على نقاط القوة وتوجیھ الموارد المحدودة بشكل منصف واستراتیجي، یجب علینا اتخاذ خیارات حول كیفیة تحدید أولویات الجھود
في عملیة تشاركیة وتكراریة لتحدید أولویات القضایا ) CABsیة (والمجالس االستشاریة المجتمع CHAلتحسین صحة المجتمع.  انخرط تحالف 

وبالتعاون مع المجالس االستشاریة والشركاء اآلخرین،   5الرئیسیة التي ظھرت من ھذا التقییم، وطورت مجموعة من األولویات للعمل التعاوني.
.  ستوجھ 2023شتاء   - 2022یذ لھذه العملیة في خریف سیتم وضع خطط عمل لمعالجة األولویات خالل مرحلة تخطیط إستراتیجیة التنف 

 إستراتیجیة التنفیذ العمل التعاوني على مدى السنوات الثالث القادمة. 
 

تھدف األولویات إلى أن تكون واسعة بما یكفي لتكون ذات صلة عبر مجتمعات إیفیریت، ومالدین، ومیدفورد، وسومرفیل، وأن تسمح بتطویر  
بالمجتمع المحلي.  باإلضافة إلى موضوعات صحة المجتمع محل االھتمام، أعطى المجلس االستشاري األولویة لقضایا استراتیجیات خاصة 

أربعة في  CABبتجمیع نتائج التقییم ونتائج عملیة تحدید أولویات  CHAالعدالة النظامیة التي تتقاطع مع مجاالت متعددة.  لذلك ، قام فریق 
سیتم تناولھ خالل عملیة استراتیجیة التنفیذ، وستوجھ ماتحدد مجاالت التركیز ذات األولویة .للمساواة وثالثة مبادئ  ،أولویةمجاالت تركیز ذات 

 معالجة مجاالت التركیز ھذه.  كیفیةمبادئ المساواة 
 

 أولویات العمل التعاوني  
  سیركز تخطیط استراتیجیة التنفیذ على تطویر أو دعم السیاسات، والبرامج، والممارسات التي تتبنى وتعزز ثالثة مبادئ للمساواة في أربعة

 .  CHAمجاالت تركیز لتحسین الظروف التي تؤثر على صحة المجتمعات التي یخدمھا تحالف 

 مباديء المساواة  
 مارسات، سنضمن أن تجسد استراتیجیاتنا مبادئ المساواة الثالثة ھذه وتطبیقھا عملیًا.عند تطویر السیاسات، والبرامج، والم

 
 العدالة في جانب اللغة

 سنطبق منظور العدالة في جانب اللغة في كل جھودنا. على الرغم من وجود العدید من التعریفات للعدالة اللغویة، فإننا نأخذ في االعتبار
إن تقدیر العدالة اللغویة یعني االعتراف باألبعاد االجتماعیة " ):  CCHEت التي تخلق بیئات صحیة (التعریف الذي تقدمھ المجتمعا

والسیاسیة للغة والوصول إلیھا، مع العمل على تفكیك حواجز اللغة، وتحقیق المساواة في دینامیكیات القوة، وبناء مجتمعات قویة من أجل 
 سلطت عملیة التقییم الضوء على األھمیة الحاسمة للعدالة اللغویة من أجل تعزیز العدالة الصحیة.  6. العدالة االجتماعیة والعرقیة"

 
 إدراج األصوات ضعیفة التمثیل في القیادة وصنع القرار 

أثرین بشكل  عند تطویر االستراتیجیات، وتنفیذھا، وتقییمھا، ندرك أھمیة تركیز األصوات، والقیادة، وسلطة اتخاذ القرار لألشخاص المت
ون ممثلة مباشر بالقضایا التي تھدف أي استراتیجیة معینة إلى معالجتھا. وكما تم التأكید خالل ھذا التقییم، فإن مثل ھذه األصوات غالبًا ما تك

 تمثیالً ضعیفًا في ھذه العملیات.  سوف نحول السلطة عمًدا من خالل تطبیق مبدأ المساواة ھذا.
  

 
 الملحق |لمزید من المعلومات حول عملیة تحدید األولویات، یرجى الرجوع إلى 5

6Arguelles, P., Williams, S., Hemley-Bronstein, A. (n.d.) Language Justice Toolkit: Multilingual Strategies for Community 
Organizing. Communities Creating Healthy Environments. https://www.thepraxisproject.org/resource/2012/languagejustice 

https://www.thepraxisproject.org/resource/2012/languagejustice
https://www.thepraxisproject.org/resource/2012/languagejustice
https://www.thepraxisproject.org/resource/2012/languagejustice
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 الضغوط الفریدة للمجتمعات المتنوعة لتعزیز الرعایة الجماعیةالبیئات التي تعترف ب

ات.   سنصمم استراتیجیات تجسد عناصر الرعایة الجماعیة.  كما تمت المناقشة خالل ھذا التقییم، فإن الرعایة الجماعیة لھا العدید من التعریف
رعایة ھي قدرتنا الفردیة والمشتركة على توفیر الظروف السیاسیة، الأحد التعریفات التي تقدم إطاًرا لمبدأ اإلنصاف ھذا ینص على ما یلي: "

جنبًا إلى جنب مع  -واالجتماعیة، والمادیة، والعاطفیة التي تسمح للغالبیة العظمى من الناس والمخلوقات الحیة على ھذا الكوكب باالزدھار 
ظر في الكیفیة التي یمكن بھا لجھودنا أن تعزز بیئات الرعایة بشكل أثناء قیامنا بتطویر االستراتیجیات وخطط العمل، سنن   7".الكوكب نفسھ

أفضل.  وھذا یعني النظر في الضغوطات التي تؤثر على المجتمعات المتنوعة، والتصمیم المتعمد لألنظمة التي تعزز الرعایة الجماعیة 
 والقدرة على االزدھار. 

 مناطق التركیز
ن خالل استراتیجیات إقلیمیة و/أو خاصة بالمجتمع المحلي.  یقدم الشركاء واالئتالفات التي یتعامل معھا ستتم معالجة مجاالت التركیز األربعة م

كمؤسسة  CHAالخبرة الحالیة، والجھود االستراتیجیة، والقیادة في العدید من مجاالت التركیز ھذه.  ستختلف مساھمات تحالف  CHAتحالف 
 التركیز ھذه، وكذلك دورھا في قیادة، أو تسھیل، أو إبرام شراكة، أو دعم االستراتیجیات.   رعایة صحیة ومجتمعیة في معالجة مجاالت

 
 سكن میسور التكلفة، ومستقر، وآمن

أولویتنا ھي ضمان أن جمیع األشخاص، وخاصة أولئك األقرب إلى تأثیر التمییز التاریخي و الحالي في السكن، یمكن أن یزدھروا جسدیًا،  
عیًا في سكن صحي.  من خالل البرامج، والسیاسات، ونھج النظم، یعني ھذا معالجة المخاوف مثل القدرة على تحمل التكالیف وعقلیًا، واجتما 

، واالستقرار، ومكافحة النزوح، والسالمة، وإمكانیة الوصول (على سبیل المثال لكبار السن واألشخاص ذوي اإلعاقة)، وكذلك فقدان  
 ستقر. المأوى واالنتقال إلى سكن م

 
 اقتصادات عادلة 

أولویتنا ھي ضمان حصول جمیع األشخاص على الموارد االقتصادیة والدعم الذي یحتاجون إلیھ لتحقیق االزدھار في جمیع مراحل الحیاة.  
أولویات ھذه نحن ندرك تأثیر النظم االقتصادیة التي تستغل المجتمعات ذات الدخل المنخفض، ومجتمعات غیر البیض ألغراض ال تعكس 

ت  المجتمعات.  من خالل البرامج، والسیاسات، ونھج األنظمة، یمكن معالجة المخاوف المتعلقة بنظم الغذاء المستدامة، والوظائف المحلیة ذا
 األجور والمزایا المعیشیة، وظروف العمل الصحیة، وأنظمة تقدیم الرعایة.

 
 تالمساواة والوصول إلى الرعایة، والخدمات والمعلوما

أولویتنا ھي ضمان حصول األشخاص على الرعایة، والخدمات، والمعلومات التي یحتاجون إلیھا، بغض النظر عن ھویتھم، أو مقدار  
من   األموال التي یملكونھا، أو الحي الذي یعیشون فیھ.  وتشمل ھذه األولویة الرعایة الصحیة (بما في ذلك الرعایة الصحیة العقلیة) وغیرھا

معلومات األساسیة، مثل التعلیم، وفرص التنمیة االقتصادیة، والدعم المالي، والخدمات القانونیة والمناصرة، وأكثر من ذلك.   الخدمات وال
وھذا یعني معالجة عناصر مثل التكالیف، والحواجز الثقافیة واللغویة، وتصفح األنظمة، وأنظمة اإلحالة، والتوظیف المناسب، والنقل، 

 لجودة، واإلعاقة، والجوانب األخرى إلمكانیة الوصول.والوصول الرقمي، وا
 

 صحة المناخ والعدالة
ھمات  أولویتنا ھي التأكد من أن مجتمعاتنا قادرة على الصمود أمام تأثیرات تغیر المناخ، وأن جھودنا تعزز العدالة البیئیة، وتقلل من المسا 

علقة بجودة الھواء، وجودة المیاه، والتأھب لتغیر المناخ.  نحن ندرك أن اآلثار  اإلضافیة في تغیر المناخ.  وھذا یعني معالجة المخاوف المت
الصحیة لتغیر المناخ والتعرض للمخاطر البیئیة یتحملھا بشكل غیر متناسب المجتمعات ذات الدخل المنخفض ومجتمعات غیر البیض.  یجب 

 تطویر االستراتیجیات لمعالجة ھذه األولویة من منظور اإلنصاف. 
 

 الخطوات التالیة
 

7Rottenberg, C. and Segal, L. (n.d.) What is Care? The Care Collective. https://www.gold.ac.uk/ 
goldsmiths-press/features/what-is-care/ For further reading, see The Care Manifesto: The Politics of Interdependence, 
published September 2020. 

https://www.gold.ac.uk/goldsmiths-press/features/what-is-care/
https://www.gold.ac.uk/goldsmiths-press/features/what-is-care/
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بالتعاون مع أعضاء المجلس االستشاري ) ISعلى تطویر إستراتیجیة تنفیذ ( CHA، سیعمل تحالف 2023إلى شتاء  2022خالل خریف 
التقییم.   ن المجتمعي، والمالكون، والمقیمین في المجتمع.  ستحدد استراتیجیة التنفیذ الخطوات التالیة لمعالجة االحتیاجات الصحیة ذات األولویة م

ولویة، ستنتھي عملیة تطویر استراتیجیة التنفیذ بمجموعة أولیة من األھداف، والغایات، واالستراتیجیات في كل مجال من مجاالت التركیز ذات األ
 باستخدام مبادئ المساواة كدلیل.  سیتبع ذلك تقریر نھائي عن استراتیجیة التنفیذ.  

 لمزید من المعلومات
لتنزیل تقریر الرفاھیة اإلقلیمي الصادر عن التحالف   ھنا Cambridge Health Allianceات یرجى زیارة موقع تحالف  للمزید من المعلوم

والوصول إلى المواد الداعمة، بما في ذلك ملفات تعریف بیانات المجتمع، وطرق وأدوات جمع البیانات التفصیلیة، وتصورات  2022لعام 
 البیانات، والمزید.

 

  

https://www.challiance.org/community-health/community-health-data-and-reports/community-health-data-and-reports
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 الملحقات 
  لس االستشاري المجتمعي عضویة المج  الملحق أ  

 
 المنظمات المشاركة في جمع البیانات األولیة وتحلیلھا  الملحق ب 

 
 لتقییم وتحسین الرفاھیة اإلقلیمیة CHAإطار عمل تحالف   الملحق ج 

 
 CHAالتكمیلیة في منطقة الخدمة األساسیة لتحالف  CHNAتقاریر   الملحق د

 )2020تقییم صحة المجتمع في مدینة كامبریدج (
 )2022تقییم االحتیاجات الصحیة لمجتمع شمال سوفولك ( 

 
 طرق وأدوات جمع البیانات  الملحق ھـ 

ومجموعة التركیز وأدلة المقابلة المستخدمة أثناء التقییم، وبروتوكول  ،  CHAیشمل استطالع رفاھیة المجتمع الصادر من تحالف  
 جمع وتحلیل البیانات األولیة الكامل، وقائمة مصادر البیانات الثانویة. 

 
 نتائج البیانات األولیة  الملحق و 

مقدم كمجموعة من جداول التكرار؛ ونتائج ، CHAیتضمن النتائج الكاملة الستطالع رفاھیة المجتمع الصادر عن تحالف  
 شكل تقاریر مواضیعیة نوعیة.مجموعات التركیز والمقابالت، مقدمة في 

 
 نتائج البیانات الثانویة  الملحق ز   

باإلضافة إلى  ، CHAت الثمانیة في منطقة الخدمة األساسیة لتحالف یتضمن ملفات تعریف بیانات المجتمع لكل مجتمع من المجتمعا
 كتاب بیانات موحد بتنسیق جدول بیانات.

تصورات للبیانات لموضوعات  لتحسین الصحة CHAالتابع لفریق Tableau Publicیوفر موقع باإلضافة إلى ذلك،  
 Public -Tableau-Health-Community-: https://bit.ly/CHAمختارة

 
 الملخص   الملحق ح 

لدین،  یتضمن نظرات عامة من صفحتین لنتائج التقییم ومجموعات شرائح تحتوي على نتائج البیانات األولیة والثانویة إلیفیرت، وما
 ومیدفور، وسومرفیل.

 
 عملیة تحدید األولویات  الملحق ط  

 

  

https://docs.google.com/document/d/1CdC6LdVCZ3pfDBljJ3KUXeVNeLX1vac4SwjQ_Tp9N_k/edit?usp=sharing
https://www.cambridgepublichealth.org/publications/Cambridge%20Community%20Health%20Assessment%202020.pdf
https://www.northsuffolkassessment.org/home
https://drive.google.com/drive/folders/1Fqv2e-v3IYBLKrTL5C-cgbfAOfIPzmy9?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1X__tXnVBD81HGxuUhQ0abkX2OdXTCmXv?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1fHrmy_yZzDcZUpzdVOX3RzwVzy616lCS?usp=sharing
https://bit.ly/CHA-Community-Health-Tableau-Public
https://drive.google.com/drive/folders/1TgL5in9dg9plaK9Bn3ZPQj349x5AJhso?usp=sharing
https://docs.google.com/document/u/0/d/1ZkmXxxSvBPcxHFExnhUODKuqDDCMSQ86gMPA9vmDZG8/edit
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 الملحق أ: عضویة المجلس االستشاري المجتمعي
 

 ) CABالمجلس االستشاري لمجتمع إیفیرت و مالدین ( 
 

 La Comunidad + One Everett، شركة إیدوین أرجویتا

   Friends of Fellsmere Heights، مجلس العمل األعلى بماساشوسیتس + مؤسسة دیردري (دي) كامبل

 ، مجلس مدینة مالدن كارین كولون ھایز 

 بمالدین YWCA، جمعیة  بیج كرو 

 ، مركز المجتمع الھایتي بإیفرتالقس میریالند دیسروسیس

 ، مدینة إیفریت، مكتب العمدةإیرین دیفیني

 ، مدینة مالدن، إدارة الصحةبیتر فین

 ، مدینة إیفریت، إدارة الصحةسابرینا فیریكانو

 مجموعة دراسة حي إیفریت الصحيجوزیھ جینتي، 

 مزارعو مجتمع إیفریتسامانثا المبرت،  

 ، مدینة إیفریت، إدارة التخطیط والتنمیةمات التانزي

 ، تحالف كامبریدج الصحيجیمي لیدر

  Bread of Life،  مارسیا مانونج

 ، مزارعو مجتمع إیفریتلینكا ماكنالي

 Mystic Valley YMCAجمعیة كیتلین میدو،

 ، جمعیة خدمات كبار السن في میستیك فاليشون میدلتون

 مدینة إیفریت، إدارة الصحةأنطوانیت أوكتاف بالنشارد، 

 ، مركز إلیوت لموارد األسرةلیلیانات باتینو

 Latinos Unidos en Massachusetts (LUMA)، جمیعة لوسي بینیدا

 تراتیجي وتنمیة المجتمع مدینة مالدن، مكتب التخطیط االس ألیكس برات،

 مركز المجتمع الھایتي في إیفریت جودایل راسین، 

 ، خدمات كبار السن في میستیك فاليلورین رید

 . Housing Families، Incشركة  ھیذر فان أورمان،

 اللجنة المشتركة للرعایة الصحیة لألطفال في إیفریت  كاثي فیفییروس،

 ، مدینة إیفیریت، إدارة الصحةرنا وھبي 

 ، مدارس إیفریت العامةجولي آن ویتسون
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 )CABالمجلس االستشاري لمجتمع میدفورد سومرفیل (
 

 مدینة میدفورد، مكتب الوقایة والتواصل آنا بوري،

 The Welcome Project وینكي تشان،

 كلیة الطب بجامعة تافتسفرجینیا تشومیتز، 

 مدارس سومرفیل العامة/ مبادرة سومرفیل التعاونیة لتعلم األسرة بسومرفیل)  نومي دیفیدسون،

 مستشفى ماونت أوبورن ماري دیكورسي، 

 MelroseWakefield Healthcare / TuftsMedicine إیلین دیرن،

 مدینة سومرفیل، مكتب الوصول إلى الغذاء والمجتمعات الصحیة ألیسا إبل،

 ) CAASوكالة العمل المجتمعي في سومرفیل ( نیكول إیجبریت،

 مقیم في میدفورد  شارمي إرتیلین،

 كامبریدج لخدمات كبار السن -مركز سومرفیلآني فاولر، 

 مدینة میدفورد، مكتب الوقایة والتواصل  بینیلوبي فانیول،

 مدینة سومرفیل، وزارة الصحة والخدمات اإلنسانیة  دوج كریس،

 لمن بال مأوىتحالف سومرفیل  مایك لیبي،

 ، مدینة میدفورد، إدارة الصحةماري آن أوكونر

 ، باحثة مجتمعیةإمیلي ریكارد موتا

 مدینة سومرفیل، مكتب الوصول إلى الغذاء والمجتمعات الصحیة لیزا روبینسون،

 مقیمة في میدفورد ومدافعة عن الحقوق المدنیة لورا روتولو،

 باحثة مجتمعیة ماریا لوردیس سیلفا،
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 حق ب المنظمات المشاركة في جمع البیانات األولیة وتحلیلھا المل
 الرابطة األمریكیة للمرأة العربیة

Bread of Life 

 مدینة إیفیریت 

 مدینة مالدن

 مدینة سومرفیل، وزارة الصحة والخدمات اإلنسانیة 
 

قانون خطة اإلنقاذ األمریكیة؛ الوصول : مكاتب مدینة سومرفیل
إلى الغذاء والمجتمعات الصحیة؛ استقرار السكن، شؤون  

 ؛ االستدامة والبیئة SomerViva/المھاجرین  
 

 )CAAS(وكالة العمل المجتمعي في سومرفیل 

 لموارد األسرة مركز إلیوت 

 )ECAN(شبكة إیفریت للمساعدات المجتمعیة 

 مزارعو المجتمع إیفریت

 مركز المجتمع الھایتي في إیفریت 

Groundwork Somerville 

Healthy Neighborhood Study 

Housing Families, Inc. 

 اللجنة المشتركة للرعایة الصحیة لألطفال في إیفریت
 

Just A Start 

La Comunidad, Inc. 

Latinos Unidos en Massachusetts (LUMA) 

 )MAPS(تحالف ماساتشوستس للمتحدثین بالبرتغالیة 
 

 مجلس العمل األعلى بماساشوسیتس 

 ھیئة اإلسكان بمالدن

Malden Neighbors Helping Neighbors  

 مدارس مالدین العامة

 مركز مالدین للكبار 

 مركز مالدین لالحتباس الحراري 

Malden’s Promise 

MaldenCORE 

 مركز میدفورد الصحي النھاري للبالغین

 فریق عمل میدفورد لألمن الغذائي

 إدارة الصحة بمیدفورد 

 قضایا الصحة بمیدفورد 

 لجنة میدفورد لحقوق اإلنسان 

Medford Mass in Motion  

 )MAMAS(المعونة المتبادلة میدفورد وسومرفیل 

 تطویر اإلسكان في میستیك فالي 

Mystic Valley ABCD 

 خدمات كبار السن في میستیك فالي 

 في میستیك فالي  YMCAجمعیة 

  One Everettائتالف 

Project Soup 

 كنیسة سانكتشواري المتحدة للمسیح

 ) SCALE(مركز سومرفیل لتعلیم الكبار وتعلیمھم 
 

 )SCC(مؤسسة مجتمع سومرفیل 

 مبادرة سومرفیل التعاونیة لتعلم األسرة

 ائتالف سومرفیل لمن بال مأوى 

 مدارس سومرفیل العامة 

 Somerville Renters Group (CAAS)مجموعة 

 كامبریدج لكبار السن -خدمات سومرفیل 

TEASA 

The Growing Center 

 ) The Welcome Project(مشروع الترحیب  

 بمالدین YWCAجمعیة 
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