
 مكتب صحة األقليات في مديرية شؤون
الصحة العامة في كولومبوس

اإلنجازات التي تم تحقيقها في 2017

 لمزيد من المعلومات، ُيرجى االتصال بـ "Ryan E. Johnson" على الهاتف رقم: 614-645-7335
.www.publichealth.columbus.gov أو زيارة الموقع التالي

تم اإلنشاء من قبل مكتب صحة األقليات بكولومبوس، بدعم من مديرية شؤون الصحة العامة في كولومبوس 
ولجنة صحة األقليات في أوهايو؛ في 2018/1.

الِمَنح المالية
8000 دوالًرا منحة لشهر صحة األقليات من لجنة والية 

أوهايو المعنية بصحة األقليات.

52500 دوالًرا منحة استمرار للمكتب المحلي لصحة 
األقليات من لجنة والية أوهايو المعنية بصحة األقليات 

الروابط الثقافية
 6766 خدمة ترجمة شفوية وتحريرية

تم تقديمها 

124 مراجعة للوثائق الثقافية

اإلجراءات      
المجتمعية

31 شراكة في إجراءات مجتمعية  
تم تطويرها وتنفيذها

98 حدًثا تمت رعايته أو المشاركة به

32 مقالة تمت مشاركتها مع المجتمع

 656
منظمة تمت خدمتها

 22252
شخًصا تمت خدمته

شهر صحة األقليات
معالجة أوجه التفاوت بين األقليات 

في كولومبوس

1082 من المواطنين في هذا المجتمع  
تمت خدمتهم خالل هذا الشهر 

602 فحًصا  تم إجراؤه

حملة على مدار 30 يوًما للتوعية الصحية والوقاية 
من األمراض

12 نشاًطا  تم تنظيمه

تقييم المجتمع
596 استقصاًء تم جمعه من 

 منتديات، وعروض، وأحداث مجتمعية، 
بما في ذلك: 

القنصلية المكسيكية	 
عروض التواضع الثقافي	 
 	 Vocalink/MARTTI تدريب
مركز الهنود األمريكيين األصليين في وسط أوهايو	 
اللجنة االستشارية المعنية بصحة األقليات	 



المزيد من اإلنجازات التي تم تحقيقها في 2017
التواصل المجتمعي

تم الحفاظ على التواجد المحتمعي المستمر في المناسبات المجتمعية الكبرى، بما في ذلك: المهرجان 	 
الالتيني، والمبادرة الوطنية للسير من أجل صحة الذكور األمريكيين من أصل إفريقي، وإمكانية دخول 

النيباليين البوتانيين إلى معرض الرعاية الصحية والعافية، ومعرض الصحة الصومالي، ومهرجان 
الكبرياء والفخر، واليوم الوطني للتنزه.

تم إجراء توعية بمرض الحصبة للمجتمع الصومالي في كولومبوس، بما في ذلك المنتديات 	 
المجتمعية والعروض المنظمة وتوزيع مواد تعليمية.

تم تيسير فصول تعليمية عن سالمة الغذاء في الصومالي بالتعاون مع برنامج حماية الطعام.	 
تم إجراء 3 عروض لمجتمعات األقليات في مركز الخدمات االجتماعية لإلثيوبيين الموحدين 	 

)ETSS(، ومركز مجتمع النيباليين البوتانيين في كولمبوس )BNCC(، ومكتبة الجهة 
الشرقية )Eastside( حول االستعدادت الالزمة في حاالت الطوارئ بالتعاون مع فريق 

االستعداد للطوارئ.

الحكومة وعالقات الشراكة
تم إجراء جلستي استماع في مجلس المدينة بشأن قضايا تتعلق بصحة السكان من األقليات، 	 

مع التركيز على معدل وفيات الُرضع، والصحة الجنسية/األمراض التي يتم نقلها عن طريق 
االتصال الجنسي، واألمراض المزمنة، والحصول على الرعاية.

تم الحصول على قرار بإجراء شهر صحة األقليات من قبل مجلس المدينة في كولمبوس.	 
تم نشر تقرير بيانات المحادثات المحلية وتقديمه إلى لجنة أوهايو المعنية بصحة األقليات، 	 

واللجنة االستشارية المعنية بصحة األقليات، ومديرية شؤون الصحة العامة في كولمبوس. 

شهر صحة األقليات
تم تيسير أنشطة وأحداث شهر صحة األقليات، بما في ذلك: معرض الصحة، وشهر صحة األقليات في 
القنصلية المكسيكية، وعرض التواضع الثقافي في جامعة والية أوهايو، وعرض وكالة مجتمع مقاطعة 

فرانكلين، وتدريب سرد القصص، وعرض التواضع الثقافي في جامعة أوتيربين، واحتفال الصحة والعافية 
في جامعة أوتيربين/مكتب الصحة العقلية )OMH(، ومركز الهنود األمريكيين األصليين في وسط أوهايو 
)NAICCO(، ويوم سوق المحاصيل الفرنسية، وورش عمل التجمعات الصحية، وجلسة استماع خاصة 

بصحة األقليات، ومعرض الصحة والعافية الصومالي.

ريادة األحداث
ترأس المكتب أنشطة وبيانات المبادرة الوطنية للسير من أجل صحة الذكور األمريكيين من أصل 	 

إفريقي في كوبنهاغن.
تمت استشافة القنصلية المكسيكية في شهر أبريل وأكتوير 2017.	 
تمت استضافة احتفال العافية والصحة الصومالي في شهر مايو 2017.	 
تم عقد اجتماع ومبادرات تواصل مع اللجنة االستشارية المعنية بصحة األقليات.	 

فريقنا
تم استمرار تكامل مراكز مكافحة األمراض التابعة للبرنامج األكاديمي للصحة المهنية في مكتب صحة 	 

األقليات من خالل مبادرة األمريكيين الجدد
تم االعتراف به من قبل جائزة روح الصحة العامة التي تم منحها لمدير مكتب صحة األقليات في 	 

اجتماع جميع العاملين الذي تم عقده عام 2017 لما قدمه من عمل لمعالجة التفاوت الصحي بين سكان 
كولومبوس.

شارك في أنشطة كوبنهاغن، بما في ذلك، مبادرات جودة حياة العمل، ومبادرات لجنة التنوع 	 
والمساواة، ولجنة مبادرة مكان العمل الشامل، ومبادرات تخطيط القضاء على االنقسام.

 التخطيط لتحقيق
النجاح

المجاالت التي سيتم التركيز عليها 
في 2018

استمرار جمع البيانات الخاصة باألقليات عبر 
المحادثات المحلية: 

الحصول على رعاية صحية 	 
المخاوف المتعلقة بالرعاية الصحية	 
التفاوت في الرعاية الصحية المقدمة	 

التعاون مع زمالة البرنامج األكاديمي للصحة المهنية 
لمتابعة التواصل، وتسويق أدوات االستعداد للطوارئ 

عبر وسائل التواصل االجتماعي لقطاعات األقليات.

مبادرات سالمة المجتمع بالشراكة مع تحالف "الرعاية" 
في كولومبوس

التواصل مع الشعب العراقي عبر مبادرة 
األمريكيين الجدد 

مبادرات/أوجه التعاون في شهر صحة األقليات:
اجتماعات لجنة التخطيط االستشاري	 
احتفال الصحة والعافية للنيباليين البوتانيين 	 
جلسات استماع في مجلس المدينة	 
اإلدارة السريرية لألمراض المنقولة جنسًيا: 	 

تم التحديث في 2018
معرض اللجنة الصحية	 
القنصلية المكسيكية	 
احتفال الصحة والعافية في جامعة أوتيربين	 
احتفال الصحة والعافية للصوماليين	 

مبادرات المجتمع األمريكي من أصل إفريقي:
المزيد من المشاركة والتعاون مع المبادرة الوطنية 	 

للسير من أجل صحة الذكور األمريكيين من 
أصل إفريقي

تطوير فرص التواصل مع الوكاالت الخاصة 	 
باألمريكيين من أصل إفريقي للتعاون بشأن 

المشكالت واألحداث المتعلقة بالرعاية الصحية
 إشراك القادة والمنظمات بشكل جماعي من	 

 أجل زيادة التأثير على التفاوتات الصحية
داخل المجتمع

مكتب صحة األقليات في مديرية شؤون الصحة العامة في كولومبوس


