
عمليات التواصل 
الثقافي

تم تقديم خدمة للترجمة الشفهية والتحريرية 
7,574 مرة 

تمت مراجعة 65 مستنًدا ثقافيًا

الدورات التدريبية 
واألحداث

دورة تدريبية تم إجراؤها من أجل  34 
مقيًما  655

4 أحداث توقيع متعلقة بالمجتمع والتعليم والفحص والروابط بين األفراد 
للوصول إلى 1,196 مقيم 

مكتب صحة األقليات
في مديرية شؤون الصحة العامة في كولومبوس

إنجازات عام 2018

للحصول على المزيد من المعلومات، اتصل على ريان إي جونسون على 7335-645-614 أو قم بزيارة 
.www.publichealth.columbus.gov موقعنا اإللكتروني

تم إنشاؤه من قبل مكتب كولومبوس لصحة األقليات، بدعم من مديرية شؤون الصحة العامة في كولومبوس 
ولجنة صحة األقليات في أوهايو؛ 2019/2.

المنح المالية
7,500 دوالر لجنة صحة األقليات في أوهايو - منحة شهر 

صحة األقليات

52,500 دوالًرا لجنة صحة األقليات في أوهايو - المكتب 
المحلي الستمرار المنحة الصحية لألقليات 

 604
من المنظمات 
تمت خدمتها

 22,717
شخًصا

تلقوا خدمات

شهر صحة األقليات
التعامل مع اختالفات السكان من األقليات 

في كولومبوس

تمت خدمة 885 من سكان المجتمع المحلي 
خالل الشهر 

تم إجراء 512 فحًصا
تم توفير 6 لوحات إعالنية في أنحاء كولومبوس للترويج 

لشهر صحة األقليات

تم تنظيم 8 أنشطة

إشراك القيادات
تم تقديم العروض التقديمية التعليمية من أجل: 

مجلس مدينة كولومبوس
NACCHO )الجمعية الوطنية لمسؤولي الصحة في 

المدن والمقاطعات(

صفحة 1 من 2

http://www.publichealth.columbus.gov


أولويات ومبادرات الصحة العامة المدعومة 
توفير جلسات تعليمية لجميع أفراد طاقم العمل في مديرية شؤون الصحة العامة في كولومبوس )CPH( بشأن ثقافات األقليات ومعتقداتهم 	 

الصحية والعقبات الصحية.
العمل مع خدمات مكافحة الكحوليات والمخدرات في CPH لتسهيل النقاشات المتعلقة بأثر إدمان المخدرات وتعاطي المواد األفيونية.	 
 	 Safe Sleep( لتسهيل النقاشات المتعلقة بوفيات الرضع وتوفير تدريب سفراء النوم اآلمن CPH العمل مع صحة األم والطفل في

.)Ambassadors
المشاركة في لجنة التنوع والمساواة في CPH من خالل حضور دورات تدريبية للعدالة الصحية، وتوفير متحدثين ومقدمين، وتقديم 	 

الرأي والرؤية. 
توفير برامج CPH موجهة مع الحرص على أن تكون المستندات والمواد الئقة ثقافيًا ومتوفرة بعدة لغات.	 
رعاية اللجنة االستشارية لصحة األطفال واالئتالف الصحي الخاص بذوي الميول الجنسية المثلية، المزدوجة، والمتحولة، والمتسائلين عن ميولهم LGBTQ، والمشاركة 	 

بنشاط في منظمة الخدمة المجتمعية Latino Health Collaborative، ولجنة محو األمية الصحية، وتحالف كولومبوس لتربية أطفال أصحاء، والمجلس 
االستشاري لمكافحة األمراض المزمنة، وتحالف CARE، واللجنة الداخلية لمكافحة المواد األفيونية.

تعزيز الكفاءة الثقافية
إجراء العروض التقديمية المجتمعية المتعلقة بازدراء الثقافات في الوكاالت الشريكة لزيادة الوعي بمشكالت صحة األقليات وخدماتها.	 
 	.LGBTQ تقديم تدريب على الكفاءة الثقافية بشأن اآلثار المتباينة للعنف، وإدمان المخدرات، ومشكالت الصحة العقلية في مجتمع
 	 .US Together والالجئين بالتعاون مع منظمة LGBTQ استضافة جلسة تعليمية بشأن المهاجرين من مجتمع
تسهيل مشاركة الوكاالت الشريكة في منتدى عن إدمان المخدرات في المجتمع األمريكي-األفريقي.	 

االشتراك في المجتمع
 	 CPH وتوفير بيانات المشاركين في خدمات ،My Brother’s Keeper المشاركة في مؤتمر الشباب لمبادرة 

)CARE وتحالف Water First for Thirst مثل مبادرة(
التعاون مع برنامج إعادة تحديد معايير الرياضيين في جامعة والية أوهايو الستضافة حلقة نقاش بشأن الصحة العقلية وأثرها على المجتمع 	 

األمريكي-األفريقي.  
المشاركة في مكتب المجلس االستشاري المجتمعي لعمدة مقاطعة فرانكلين الذي يركز على التعامل مع العنف في المجتمع واالشتراك فيه.	 
تنسيق زيارة القنصلية المكسيكية النصف سنوية والخدمات المطوقة المتوفرة لألسر، بما في ذلك الفحوصات الصحية وبيانات التأمين.	 
 	.LGBTQ النصف سنوية لتناول مشكالت العنف المجتمعي التي تؤثر على مجتمع LGBTQ العمل مع قمة سالمة شباب مجتمع
المشاركة في اجتماع لجنة البرنامج المخفف الخاص بنا بشأن المشكالت الفريدة من نوعها التي تواجه شباب المهاجرين والالجئين من الصومال.	 

شهر صحة األقليات
رعاية نشاطات شهر صحة األقليات وأحداثه، بما في ذلك: 

حدث انطالق شهر صحة األقليات على مستوى الوالية	 
حدث القنصلية المكسيكية لشهر صحة األقليات	 
معرض صحة وعافية الشعب الصومالي	 
معرض العافية والصحة لمركز مجتمعات البوتان والنيبال	 
معرض العافية والصحة لجامعة أوتريبين	 
منتدى الدليل التوجيهي للنساء األفريقيات بشأن صحة البروستاتا	 

صفحة 2 من 2 مكتب صحة األقليات في مديرية شؤون الصحة العامة في كولومبوس • إنجازات 2018 

ورشة عمل عن الوعي بالتوحد	 
ورشة تعليمية عن إساءة معاملة المسنين واالستغالل المالي	 
ورشة عمل التعرف على االكتئاب لدى المرأة األفريقية 	 

األمريكية
حدث الوعي بمكافحة الكحوليات والتبغ والمخدرات	 
جلسة 2018 للرعاية الطبية	 


