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 المشاركین في االستطالع 
 .مجاالت تركیز 4سنعمل على تطویر أو دعم السیاسات والممارسات التي تعزز وتروج لثالثة مبادئ لإلنصاف في 

 مبادئ المساواة 
 العدالة اللغویة  •
 وصنع القرار   القیادة إدراج األصوات ضعیفة التمثیل في   •

البیئات التي تقرالضغوطات الفریدة للمجتمعات المتنوعة   •
 لتعزیزالرعایة الجماعیة 

 

 

 

، مبادرة شمال سوفولك التعاونیة للصحة العامة، قسم طب األسنان وصحة الفم في تحالف كامبریدج   Beth Israel Lahey Health   ،Mass General Brigham :لشراكات والمتعاونون 
-chihit@challiance.org www.challiance.org/community:  نضمام إلى المحادثة الصحي، ومكتب قانون خطة اإلنقاذ األمریكیة التابع لمدینة سومرفیالتصل بنا لال 

health/health-improvement-team 

 جمع البیانات 
فعت مجموعات التركیز والمقابالت المتعمقة من خبرات ومعرفة أولئك الذین  
یتأثرون بشكل مباشر بقضایا العدالة الصحیة أو یشاركون في معالجة مخاوف  

 .المساواة التي تواجھ مجتمعاتھم

644 105 23 40+ 

 مجاالت التقییم

البیئة االجتماعیة  
 والثقافیة 

البیئة الطبیعیة  
 والعمرانیة 

  االقتصادیةالبیئة  
 والتعلیمیة 

الرعایة الصحیة  
 ونتائج الصحة 

القوة والتحدیات التي تواجھ   نقاط ھذا التقییم  یفحص 
اتخاذ إجراءات للتغییر اإلیجابي للعوامل   بھدف   المجتمع

 التي تؤثر على صحة الناس. 

الھنودالحمرأوس
كانأالسكااأل

 صلیین

6,2% 12,3% 

سود أو أفارقة   آسیویین
 أمریكیین

التینیینسبان أو    بیض  

12% 

27,5% 

43,3
% 

 مشارك في
 االستطالع 

 مصدر بیانات  مقابلة  مشارك

 مجاالت التركیز 
 والسالمة : التكلفة المعقولة، واالستقرار،  السكن  •

عمل عادلة  اقتصادیات  • وظروف  محلیة  وظائف  غذائیة،  أنظمة   :
 جیدة، وتقدیم الرعایة

الرعایة  المساواة  • إلى  والتنقل  والوصول  المعلومات  إلى  الوصول   :
 عبر المؤسسات المختلفة 

والعدالة   • لتغیر  المناخیة الصحة  والتأھب  والماء،  الھواء  جودة   :
 المناخ

 %18,6إیفریت

 %16,3 میدفورد

 سومرفیل
34% 

 %31,1 مالدن

اإلنجلیزیة  49 • غیر  أخرى  لغة  یتحدثون   %
 في المنزل 

من   • بین    30أكثر  ممثلة  عرقیة  مجموعة 
 االستطالع المشاركین في 

% یصفون أنفسھم بأنھم مثلیین، أو ثنائیي 19 •
 الجنس، أو من المیول الجنسیة الموصوفة ذاتیًا.

 الصادرعن  اإلقلیمي  الرفاھیة   تقییم
 :تحالف كامبریدج الصحي

 المجتمع صحة احتیاجات تقییم
 



  لدینا. لنا موطنًا الجدید المكان ھذا  جعل  بكیفیة البعض  بعضنا  ننصح للمھاجرین،  بالنسبة
  في التقلید ھذا  على تحافظ ومراكز  منظمات أنشأنا   لقد. التنظیم على قدرتنا  في قوة  نقاط

 ]مترجم من اإلنجلیزیة[ والمساعدة الخدمة

مساحات آمنة للبالغین لتبادل الخبرات مع الشباب، وإعالمھم بأنھم لیسوا  إنشاء "
وحدھم؛ أو للوالدین لمعرفة المزید عن الموارد والفرص. ال تحتاج إلى تصنیفھا على  

أنھا رعایة للصحة العقلیة. نحن نعلم أن فوائد التواجد في ھذا الفضاء معًا تشمل  
 ." ]مترجم من اإلنجلیزیة[صحتنا العقلیة 

"العیش في بیئة ال تشعر فیھا بالتمییز،  و    تشعر حیثصف الظروف التي تعزز الصحة: 
  سالم في المجتمع وحیاة أسرتك  وحیاة  حیاتك  إدارة یمكنك  حیث  بالترحیب،

 ]مترجم من اإلنجلیزیة[."ومحبة

  آثار  لھا  التي  األدویة مقابل  اإلیجار  دفع بین  االختیار  إلى  االضطرار  عدم إلى باإلشارة
  لدیك یكون  أن  یمكن ذلك، على  بناءً . كبیًرا تغییًرا   یعد المتاحة الموارد وجود: "صحیة

 جیدة  بصحة  وتتمتع  واألمان  باألمن  تشعر  أن  یمكنك  .عاطفیة  وصحة  جیدة  عقلیة  حالة
 ]مترجم من اإلنجلیزیة[."

 تركیزالبیانات : ومالدین   إیفیریت 

 خصائص المجتمع 
 

 عدد السكان 
 46,118إیفیریت: 
 60,984مالدین:

إجمالي عدد السكان المولدون 
 في الخارج 

 19,867إیفیریت: 
 26,005:مالدین:

 

 النسبة تحت خط الفقر 
 

 
 
 

 
 

 

 عبء تكلفة السكن
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 متحدثي لغة غیر اإلنجلیزیة
 سنوات)  5(% من السكان فوق سن 

) 
 

 

 
 

، Eliot Family Resource، ومركز City of Malden، وCity of Everett، وBread of Lifeالعرب، والجمعیة األمریكیة للنساء ،  ABCD شركاء جمع وتحلیل البیانات
، واللجنة المشتركة  .Housing Families Inc، وEverett Youth Worker’s Networkومركز المجتمع الھاییتي بإیفیریت، و، Everett Community Growersو

، ومدارس مالدن العامة، ومركز مالدن لكبار السن،  Malden’s Promise، ومالدنبھیئة اإلسكان و، MaldenCORE، وLUMA، وLa Comunidad, Incلصحة األطفال بإیفیرت، و 
 Mystic Valley Elder، وMA Senior Action Council، ومجلس YWCA of Malden، وMystic Valley YMCA،، وMalden Warmingومركز 

Services ،TEASA. 
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االستطالع لقطة من نتائج   
 أھم أولویات التحسین

مشارك  120  
 أھم أولویات التحسین

مشارك  197  

 آسیویین 
 

سود أو أفارقة  
 أمریكیین

أسبان أو  
 التینیین 

 بیض 

 عبء التكلفة 

نسبة 
المؤج
رین 
المتأثر

 ین

نسبة 
المالك 
المتأثری 

ن 
 بالعبء 

عبء تكلفة  
 شدید

المزید من اإلسكان معقول  
 التكلفة 

المزید من االحترام والتضمین 
 من أجل التنوع 

 وصول أفضل إلى الرعایة الصحیة 

 بیئة أكثر نظافة 

وصول أفضل إلى وسائل  
 النقل العامة 

 معدالت جریمة وعنف أقل 

 طرق أفضل

 حدائق وترفیھ أفضل 

المزید من الفعالیات الفنیة  
 والثقافیة 

 وصول أفضل إلى وظائف 
 جیدة

 إیفیریت

المزید من اإلسكان معقول  
 التكلفة 

وصول أفضل إلى وظائف  
 جیدة

 مدارس أفضل 

 معدالت جریمة وعنف أقل 

وصول أفضل إلى وسائل  
 النقل العامة 

 بیئة أكثر نظافة 

رعایة أطفال میسورة  
 التكلفة 

وصول أفضل إلى طعام  
 صحي 

 طرق أفضل

وصول أفضل إلى الرعایة  
 الصحیة 

 مالدین

MA 


	المشاركين في الاستطلاع

