
 في االستطالع  لمشاركین

المشاركون في  
االستطالع في مناطق  

 CHA خدمة 

% یتحدثون لغة أخرى غیر اإلنجلیزیة  49 •
 في المنزل 

مجموعة عرقیة ممثلة بین   30من  أكثر •
 المشاركین في االستطالع

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

 .الموصوفة ذاتیًا
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 مجاالت تركیز 4ز وتروج لثالثة مبادئ لإلنصاف في سنعمل على تطویر أو دعم السیاسات والممارسات التي تعز

 مبادئ المساواة 

 العدالة اللغویة  •
إدراج األصوات ضعیفة التمثیل في   •

 القیادة وصنع القرار 
البیئات التي تقرالضغوطات الفریدة   •

للمجتمعات المتنوعة لتعزیز الرعایة  
 الجماعیة 

 

 

، مبادرة شمال سوفولك التعاونیة للصحة العامة، قسم طب األسنان وصحة الفم في تحالف كامبریدج الصحي،   Beth Israel Lahey Health   ،Mass General Brigham :لشراكات والمتعاونون 
 ومكتب قانون خطة اإلنقاذ األمریكیة التابع لمدینة سومرفیل 

 chihit@challiance.org www.challiance.org/community-health/health-improvement-team:  اتصل بنا لالنضمام إلى المحادثة 

 جمع البیانات 
رفعت مجموعات التركیز والمقابالت المتعمقة من خبرات ومعرفة  

أولئك الذین یتأثرون بشكل مباشر بقضایا العدالة الصحیة أو یشاركون  
 .تواجھ مجتمعاتھمفي معالجة مخاوف المساواة التي 

644 105 23 40+ 

 مجاالت التقییم

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

 .للعوامل التي تؤثر على صحة الناس

  االجتماعیةالبیئة  
 والثقافیة 

  الطبیعیةالبیئة  
 والعمرانیة 

البیئة االقتصادیة  
 والتعلیمیة 

  الصحیةالرعایة  
 ونتائج الصحة 

 لخطوات التالیة 

 مجاالت التركیز 
 : التكلفة المعقولة، واالستقرار، والسالمة السكن  •
أنظمة غذائیة، وظائف محلیة  اقتصادیات عادلة: •

 وظروف عمل جیدة، وتقدیم الرعایة
الوصول إلى   المساواة والوصول إلى الرعایة: •

 المعلومات والتنقل عبر المؤسسات المختلفة
جودة الھواء والماء،  الصحة والعدالة المناخیة: •

 والتأھب لتغیر المناخ 

 مشارك في 
 االستطالع 

 مصدر بیانات  مقابلة مشارك

الھنود الحمر أو  
سكان أالسكا 

 األصلیین

6.2% 12.3% 

سود أو أفارقة   آسیویین
 أمریكیین

 بیض  سبان أو التینیین

12% 

27.5% 

43.3
% 

  16%3,میدفورد %31,1 مالدن

 سومرفیل
34% 

 إیفریت
18,6% 

اإلقلیمي   الرفاھیة  تقییم 
 :تحالف كامبریدج الصحي الصادرعن 

 المجتمع صحة احتیاجات تقییم



 تركیزالبیانات : وسومرفیل میدفورد 

 خصائص المجتمع 
 

 عدد السكان 
 57,637میدفورد:  

 80,906سومرفیل:  

 جمالي عدد السكان المولدون في الخارج إ

 12,600میدفورد:  
 20,207سومرفیل: 

 اللغات  عبء تكلفة السكن النسبة تحت خط الفقر 
 

 
 
 
 
 

 

  

 سومرفیل 

 
 

 

 الع  لقطة من نتائج االستط 
 أھم أولویات التحسین

 مشارك  103
 
 
 
 

 
 

 أھم أولویات التحسین
 مشارك  218

 
 

 
 

 

تنظیمھم. یُعد  م  في اجتماع لجنة المدرسة األخیر، خرج الشباب بالسلطة وت
الشباب واألشخاص األكبر سنًا ممن لدیھم فھم متمرس لطریقة الجمع بین طاقة 

 ]مترجم من اإلنجلیزیة [ ."تفاعل األنظمة طریقة قویة للمضي قدًما

نحن بحاجة إلى توفیر مساحة ألولئك الذین تم تھمیشھم تاریخیًا للحصول على  "
السیاسة،  تجربتھم على الطاولة. إنھا تبدأ بإدراك األشخاص الذین یصنعون 

 ]مترجم من اإلنجلیزیة["ولكن أیًضا بتغییر األشخاص الذین یصنعون السیاسة

لقد أظھر لي األشخاص الذین أوصلوني بالمساعدة أننا لسنا وحدنا ... نحن  "
نتعرف على بعضنا البعض، وأصبحنا على درایة أكبر كمستأجرین ومقیمین.  

نواجھھا. لدینا احترام متبادل لبعضنا  نحن المھاجرین، نتفھم التحدیات التي  
 البعض". [مترجم من اإلسبانیة 

 
إن تسمیة الصدمات واالعتراف بھا یمكن أن تساعد مجتمعاتنا على "

الشعور باألمان. تعتمد الطریقة التي ینمو بھا المجتمع على الصحة 
النفسیة وتؤثر فیھا؛ ما یحدث ھو سلسلة، تنتقل عبر األجیال... نحن 

 .]األسبانیةمترجم من ["إلى مساحات آمنة للعنایة بصحتنا العقلیةبحاجة 

 
 

؛ مكتب  االستدامة والبیئة وكذلك  SomerViva   / بما في ذلك مكاتب الوصول إلى الغذاء والمجتمعات الصحیة؛ استقرار اإلسكان ؛ شؤون المھاجرین) ، مدینة میدفورد، مدینة سومرفیل ABCD شركاء جمع وتحلیل البیانات
 ، ود، ولجنة حقوق اإلنسان بمیدفو Medford Health Matters ، و Groundwork Somerville،وكالة العمل المجتمعیة في سومرفیل ،فریق عمل میدفورد لألمن الغذائي،  (وزارة الصحة والخدمات البشریة

Medford Mass in Motion و ،Mystic Valley YMCA  ،SanctuaryUnitedChurchofChristسومرفیل لكبار السن،-، وخدمات كامبریدجSomerville 
CommunityCorporationومجموعة  ،  ومركز سومرفیل لتعلیم الكبار، ومبادرة سومرفیل التعاونیة لتعلم األسرة،  وائتالف سومرفیل لمن بال مأوى، و مدارس سومرفیل العامة ،Somerville Rentersو ، 

The Welcome Project ومركز ، The Growing Centre 
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 عبء 
التكلفة   

عبء تكلفة  
 شدید

 میدفورد 

المزید من اإلسكان معقول  
 التكلفة 

 طرق أفضل

 أرصفة وطرق أفضل 

المزید من االحترام والتضمین 
 للتنوع 

وصول أفضل إلى وسائل  
 النقل العامة 

وصول أفضل إلى وسائل  
 النقل العامة 

 بیئة أكثر نظافة 

وصول أفضل إلى طعام  
 صحي 

الفعالیات الفنیة  المزید من 
 والثقافیة 

وصول أفضل إلى الرعایة  
 الصحیة 

MA 

المزید من اإلسكان معقول  
 التكلفة 

 طرق أفضل

المزید من االحترام والتضمین 
 للتنوع 

وصول أفضل إلى وسائل النقل 
 العامة

وصول أفضل إلى طعام  
 صحي 

وصول أفضل إلى وظائف  
 جیدة

 رصفة وطرق أفضل

 بیئة أكثر نظافة 

رعایة أطفال میسورة  
 التكلفة 

وترفیھ أفضل حدائق   

 آسیویین 

نسبة 
المؤجرین 
 المتأثرین

نسبة المالك 
المتأثرین 

 بالعبء 
سود أو أفارقة  

 أمریكیین 
أسبان أو  
 التینیین 

 بیض 
 غیر اإلنجلیزیةمتحدثي لغة 

 سنوات) 5(% من السكان فوق سن 


	لخطوات التالية

