
 

 صوت المجتمع مبادرة

 

 المقدمة

سي التعاونية الصحية، وهي  Randolph YMCAوتعد . Randolph YMCA نحن نتواصل معك ألنك مرتبط بـ ا لجمعية نورث جير
ً
يك شر

وكل ثالثة [. tters.orgwww.njhealthma]منظمة تعمل مًعا لخلق مجتمعات صحية وأشخاص أصحاء  150مجموعة تضم أكير من 
سي  ي نيو جير

ن
ن مستويات الصحة ف ي يجب أن نركز عليها من أجل تحسير

 . أعوام، نحاول التعرف عىل الموضوعات الت 

ي مجتمعاتنا ويعملون فيها
ن
ا، نود أن نسمع آراء األشخاص الذين يعيشون ف

ً
ي تكون مهمة حق

هذه هي فرصتك . وللتحقق من أننا نختار األشياء الت 
ي اإلجابة عنها 12وسوف يستغرق ذلك . إلخبارنا بما يجب أن نركز عليه

ن
تكون اإلجابات . دقيقة تقريًبا، ويمكنك تجاوز أي أسئلة ال ترغب ف

ي تقوم بتقديمها رسية بشكل كامل
 باسمك) الت 

ً
نة ي مشاركة رأيك عليك أنت( فلن يتم عرضها بحيث تكون مقي 

 
إذا كنت . وتتوقف رغبتك ف

ي ال
ن
ي المحادثات المستقبلية أو الحصول عىل ترغب ف

ن
، يمكنك إضافة فرصة للفوز بمائة دوالرحصول عىل نسخة من النتائج أو المشاركة ف

ي النهاية
ن
 . معلومات االتصال الخاصة بك ف

  ي  أنا أفهم ذلك، وأنا عىل استعداد لمشاركة رأيي

  ي المشاركة
ن
 ال أرغب ف

 نبذة عنك 

ة . مكان عملكيطرح هذا القسم أسئلة حولك وحول  ونحن نطلب الحصول عىل هذه المعلومات للتحقق من أننا نتحدث مع مجموعة كبير
 .ولن يتم استخدام تلك المعلومات للكشف عن هويتك(. من أعمار وعرقيات مختلفة وما إىل ذلك)ومتنوعة من األشخاص 

   أين تعيش؟ (1

 _____: __________________________________________اسم الدولة

 : ______________________________________البلدية /اسم المدينة 

يدي  : ___________________________________________________الرمز الير

 (:____________________________________________إن أمكن)اسم المجاورة 

 كم عمرك؟ ( 2

 18 - 19                   35 - 39                    55 - 59          75 - 79 

 20 - 24                   40 - 44                    60 - 64           80 - 84 

 25 - 29                   45 - 49                    65 - 69           85  أو أكير 

 30 - 34                   50 - 54                    70 – 74 

 ما نوعك؟ ( 3

 ذكر        أنتر     ي  ليس لديكم أي خيار ينطبق عىلي

 (________________________الرجاء التحديد)                              

 

؟( 4 ي
 
ي أو إسبان

ي أو التيت 
 
 هل أنت من أصل هسبان

 نعم   ال 
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ي تنطبق عليك]ما عرقك؟ كيف يمكنك أن تصف نفسك؟ ( 5
 [ الرجاء وضع عالمة عىل كل الخيارات الت 

  أبيض     ي
ي أالسكا /هندي أمريكي     أسود أو أمريكي من أصل إفريق 

ن
ن ف  من السكان األصليير

  أسيوي               ن                         من سكان جزر المحيط الهادي  /من سكان جزر هاواي األصليير

  ي  ليس لديكم أي خيار ينطبق عىلي

 ( ________________________الرجاء التحديد)   

 

 ما أعىل درجة تعليمية حصلت عليها؟ ( 6

 أقل من الصف التاسع     بدون دبلومة ، ي عشر
  من الصف التاسع إىل الثاين

  أو شهادة تطوير التعليم العام )خريــــج من المدرسة الثانوية(GED / )ئ ذلك
ن
ي    (أو ما يكاف

 درجة الزمالة أو التدريب المهتن

  ي الكلية
ن
 درجة البكالوريوس  (لكن لم أحصل عىل شهادة)درست ف

 متخرج أو حاصل عىل درجة مهنية     (: ___________________________يرجر التحديد)غير ذلك 

 

 الوضع المالي ألرستك؟أي مما يىلي يصف ( 7

  ي بصعوبة
، يصعب علينا الحصول عىل الطعام)نعاين ي دفع أغلب الفواتير

ن
 (نتأخر ف

  (نقوم بدفع بعض الفواتير بشكل متأخر، إال أننا لدينا طعام ومسكن)األمور تسير معنا بالكاد 

  وريات، طالما لم تحدث أي )األمور تسير معنا بخير  (مشكلةيمكننا دفع ثمن الضن

  (يمكننا التعامل مع أغلب الفواتير وبعض النفقات أو حاالت الطوارئ غير المتوقعة)مستقرون إىل حد ما 

  (يمكننا تحمل كل الفواتير والنفقات أو حاالت الطوارئ غير المتوقعة)مستقرون للغاية 

 

ا( 8  :هل لديك تأمي   صحي حالًي

 نعم   ال 

مدفوعة األجر ألفراد األرسة أو ألحد األصدقاء ممن لديهم إعاقات بدنية أو تنموية أو  هل تقوم بتوفي  مساعدة غي  ( 9
ي العمر؟

 
 نفسية، أو من المصابي   بأمراض مزمنة، أو ممن يعانون من مشكالت التقدم ف

 نعم   ال 

 البيئة المادية

ي تعيش
ي المجاورة الت 

ن
ي التعرف عىل بعض األشياء الموجودة ف

ن
، نرغب ف ي يمكن أن تؤثر عىل صحتك، من الهواء الذي تتنفسه  فيما يىلي

بها والت 
ي تسير عليها كل يوم

قم بإلقاء نظرة عىل القائمة الواردة أدناه وقم باختيار ما إذا  .البيئة الماديةويطلق عىل ذلك اسم . وحت  الطرق والممرات الت 
ي تعيش بها

 . كانت العبارة صحيحة أو خاطئة فيما يتعلق بالمجاورة الت 

 .إذا لم تكن تعرف اإلجابة، فاترك السؤال

ي أعيش فيها
ي المجاورة الت 

 
 ...ف

 خطأ  صحيح  [جودة الهواء]الهواء نظيف ويمكن تنفسه 

هات ومالعب وغير ذلك من  ن ا أو بسعر جيد  األماكنهناك مني 
ً
حيث يمكن أن يتمرن األشخاص بشكل آمن مجان

 [فرص التمرين]
 صحيح  خطأ 

ي األشخاص الطعام الجيد بسعر جيد   خطأ  صحيح  [الوصول إل الطعام]يمكن أن يشي 

 خطأ  صحيح  [اإلسكان]تتاح المساكن الكافية بسعر معقول، وهي تتسم باألمان ويتم الحفاظ عليها بشكل جيد 



 

ان، مثل األماكن المفتوحة أو المكتبات العامة أو المراكز المجتمعية  هناك أماكن عامة يمكن أن يتجمع فيها الجير
 [أماكن التجمع]

 صحيح  خطأ 

 خطأ  صحيح  [الطرق]الطرق آمنة ويتم الحفاظ عليها بشكل جيد 

ي المجاورة وعبور الشوارع بأمان 
ن
 خطأ  صحيح  [المشاةسالمة ]يمكن أن يسير األشخاص ف

ال يحتاجون إىل )هناك أماكن عامة يمكن لألشخاص السير أو ركوب الدراجات للوصول إليها بشكل آمن 
 [وسائل االنتقال النشطة]( السيارات

 صحيح  خطأ 

كات  يمكن الوصول إىل وسائل االنتقال بشكل جيد، ويمكن لألشخاص الذهاب إىل العمل والمدرسة والشر
 [وسائل االنتقال /الوصول إل المركبات ]ومنشآت الرعاية الصحية وأماكن العبادة بسهولة وأمان 

 صحيح  خطأ 

 

 العوامل االجتماعية واالقتصادية

نا ببعض األمور  ي تعيش بها، وكيف يتواصلون مًعا وقدرتهم عىل الحصول عىل اآلن، أخير
ي المجاورة الت 

ن
المتعلقة باألشخاص الموجودين ف

قم بإلقاء نظرة عىل القائمة الواردة أدناه وقم  .العوامل االجتماعية واالقتصاديةويطلق عىل ذلك اسم . التعليم والحصول عىل مصدر الرزق
ي تعيش بهاباختيار ما إذا كانت العبارة 

 . صحيحة أو خاطئة فيما يتعلق بالمجاورة الت 

 .إذا لم تكن تعرف اإلجابة، فاترك السؤال

ي أعيش فيها
ي المجاورة الت 

 
 ...ف

 خطأ  صحيح  [سالمة المجتمع]األشخاص يشعرون باألمان وال يشعرون بالخوف إزاء الجريمة والعنف 

 خطأ  صحيح  [التعليم]هناك فرص لألشخاص للحصول عىل تعليم جيد 

ان يعرفون بعضهم   خطأ  صحيح  [الصالت االجتماعية]الجير

ي الحصول عىل وظيفة يمكنهم الحصول عىل واحدة 
ن
هناك وظائف كافية وأغلب األشخاص الذين يرغبون ف

 [التوظيف]
 صحيح  خطأ 

يكسب األشخاص أموال كافية بما يساعدهم عىل تحمل نفقات االحتياجات األساسية، مثل الطعام والسكن 
 [الدخل]ووسائل النقل 

 صحيح  خطأ 

 خطأ  صحيح  [الدعم االجتماعي ]األشخاص يهتمون ببعض البعض ويرعون بعضهم البعض 

 خطأ  صحيح  [رعاية األطفال]يمكن لألشخاص الحصول ىل رعاية آمنة وعالية الجودة لألطفال بسعر جيد 

يعرف األشخاص إىل أين يتوجهون إذا كانت لديهم مشكلة أو إذا كانوا يحتاجون إىل المساعدة بشكل منتظم 
 [الوصول إل الموارد]

 صحيح  خطأ 

ي وقت األزمات أو الطوارئ 
ن
 خطأ  صحيح  [االستعداد المجتمعي ]يعرف األشخاص من أين يمكنهم الحصول عىل المساعدة ف

 خطأ  صحيح  [الفخر بالمجتمع]يشعر األشخاص بالفخر بالحياة هنا 

ي حالة وجود مشكلة، يمكن أن يقوم أعضاء المجتمع بحلها 
ن
 خطأ  صحيح  [التأثي  المجتمعي ]ف

 

 الرعاية اإلكلينيكية



 

ي حاالت الطوارئ ومواعيد األطباء والرع
ن
ي ذلك العالج ف

ن
ي تعيش بها، بما ف

ي المجاورة الت 
ن
 عن الرعاية الصحية ف

ً
نا قليال ، أخير اية فيما يىلي

أدناه وقم باختيار ما إذا قم بإلقاء نظرة عىل القائمة الواردة . الرعاية اإلكلينيكيةويطلق عىل ذلك اسم . المتخصصة والفحوصات واإلجراءات
ي تعيش بها

 .إذا لم تكن تعرف اإلجابة، فاترك السؤال. كانت العبارة صحيحة أو خاطئة فيما يتعلق بالمجاورة الت 

ي أعيش فيها
ي المجاورة الت 

ن
 ...ف

يمكن أن يحصل األشخاص عىل المعلومات الصحية بلغة يفهمونها، كما أن قرارات الرعاية الصحية تتناسب مع 
 [الرعاية المتعلقة بالثقافة]ثقافة الشخص الذي يحصل عىل الرعاية 

 صحيح  خطأ 

ي يحتاجون إليها  
ن الصحي بثمن معقول حيث يغطي الرعاية الت  التأمي   ]يمكن أن يحصل األشخاص عىل التأمير

 [الصحي 
 صحيح  خطأ 

خيارات الرعاية ]هناك أماكن قريبة حيث يمكن أن يذهب األشخاص إليها للحصول عىل الرعاية الصحية  
 [المحلية

 صحيح  خطأ 

ونه الطبيب الشخصي لهم، حيث يمكنهم التوجه إليه للحصول عىل العالج  أغلب األطباء لديهم طبيب يعتير
 [الرعاية الرئيسية]والحفاظ عىل صحتهم من خالل الفحوصات المنتظمة 

 صحيح  خطأ 

ي يتلقاها األشخاص بجودة عالية 
 خطأ  صحيح  [جودة الرعاية]الرعاية الصحية الت 

 خطأ  صحيح  [العناية باألسنان]يمكن لألشخاص الوصول إىل رعاية طب األسنان الجيدة بسعر معقول 

أو تناول المخدرات )يمكن لألشخاص الوصول إىل الرعاية عالية الجودة لالضطرابات المتعلقة باإلدمان 
 [تالكحوليا /العالج من المخدرات ]تكون قريبة ومتاحة بسعر معقول ( والكحوليات

 صحيح  خطأ 

ي تكون قريبة ومتاحة بسعر معقول 
ي حاالت ]يمكن لألشخاص الوصول إىل رعاية الطوارئ الجيدة الت 

 
الرعاية ف

 [الطوارئ
 صحيح  خطأ 

ي تكون قريبة ومتاحة بسعر معقول 
رعاية الصحة ]يمكن لألشخاص الوصول إىل رعاية الصحة العقلية الجيدة الت 

 [العقلية
 صحيح  خطأ 

 

 السلوكيات الصحية

ي تعيش بها
هي القرارات  السلوكيات الصحية. واآلن، نود أن نتعرف عىل سلوكياتك الصحية. لقد طلبنا منك التحدث عن المجاورة الت 

ي يمكن أن تؤثر عىل صحتك بالسلب أو اإليجاب
ي تقوم باتخاذها والت 

وقم باختيار ما إذا قم بإلقاء نظرة عىل القائمة الواردة أدناه . واإلجراءات الت 
 . كانت العبارة صحيحة أو خاطئة حيالك أنت شخصًيا

 .إذا لم تكن تعرف اإلجابة، فاترك السؤال

 ...بالنسبة لي أنا شخصًيا

ي 
ي حياي 

ن
 خطأ  صحيح  [تناول الكحوليات]ال أستخدم الكحول بشكل مفرط؛ فتناوىلي للكحوليات ال يسبب أي مشكالت ىلي ف

ي 
ي حياي 

ن
 خطأ  صحيح  [تناول المخدرات]ال أستخدم المخدرات بشكل مفرط؛ فتناوىلي للمخدرات ال يسبب أي مشكالت ىلي ف

ي أغلب األيام 
ن
 خطأ  صحيح  [التغذية]أتناول األطعمة الصحية ف

ي استمتع بأسلوب حياة نشط 
ي ]أنا أتمرن بشكل كاٍف كما أنتن

 
 خطأ  صحيح  [النشاط البدن

ي أنشطة جنسية، فأن أقوم بذلك بشكل آمن 
ن
أتخذ اإلجراءات الالزمة لحماية نفسي واآلخرين من )إذا كنت أشارك ف

 [النشاط الجنسي ( ]األمراض
 صحيح  خطأ 



 

ي أغلب األيام
ن
ي أحصل عىل راحة كافية ف

 خطأ  صحيح  [النوم] أحصل عىل قدر كاٍف من النوم وأشعر بأنتن

ي أغلب األيام 
ن
ي أتعرض لها ف

 خطأ  صحيح  [الضغوط]أنا قادر عىل إدارة الضغوط الت 

ونية)أنا ال أدخن السجائر وال أستخدم المرذاذ  ي )أو التبغ بدون دخان ( السجائر اإللكي 
ن
مثل مضغ التبغ أو وضعه ف

 [النيكوتي    /استخدام التبغ ( ]الفم
 صحيح  خطأ 

ي 
إذا كنت أحتاج إىل الحصول عىل معلومات حول منع اإلدمان لنفسي أو لشخص آخر أعرفه، فأنا أعلم أين يمكنتن

 [الوقاية من إدمان المخدرات والكحوليات]العثور عليها 
 صحيح  خطأ 

ي االعتناء بنفسي 
ي أغلب األيام، يمكنتن

ن
 خطأ  صحيح  [الرعاية بالنفس]ف

العالج ] من إدمان المخدرات والكحوليات لنفسي أو لمن أحبهم، أعرف كيف أصل إليه إذا كنت أحتاج إىل عالج
 [من إدمان المخدرات والكحوليات

 صحيح  خطأ 

ي ال أستخدم أي أدوية لم يتم وصفها ىلي 
ي الطبيب به، كما أنتن

ين  مما يخير
استخدام أدوية ]ال أتناول أي أدوية أكير
 [الوصفات الطبية

 صحيح  خطأ 

ها التخلص من األدوية الموصوفة غير المستخدمة  ي يمكن عير
غير المرغوب فيها  /أنا عىل دراية بالمواقع الت 

 [التخلص من األدوية]
 صحيح  خطأ 

 

 رفاهيتك

ي األسفل إىل  0تخيل أنك تستخدم سلًما يحتوي عىل درجات مرقمة من 
ن
ي األعىل 10ف

ن
األفضل مستوى الحياة ( 10)ويمثل أعىل السلم . ف

 عىل أي درجة من السلم تعتقد أنك تقف اآلن؟ . ، فيمثل مستوى الحياة األسوأ بالنسبة لك(0)أما أسفل السلم . بالنسبة لك

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 

ي يجب أن نتعامل معها؟
 ما الموضوعات الت 

ي إجاباتك عن األقسام السابقة
ن
ر ف

ّ
ن . فك ن الموضوعات المشودة، عىل أي منها تعتقد أننا يجب أن نركز بشكل أساسي عند محاولة تحسير من بير

ي المجاورة؟ 
ن
 [قم بوضع دائرة حول ما يصل إل ثالثة خيارات]المستوى الصحي ف

o جودة الهواء o  الدعم االجتماعي o رعاية الصحة العقلية 

o فرص التمرينات o رعاية األطفال o إدمان الكحول 

o الوصول إل الطعام o الوصول إل الموارد o استخدام المخدرات 

o اإلسكان o  االستعداد المجتمعي o التغذية 

o أماكن االجتماع o الفخر بالمجتمع o  ي
 
 النشاط البدن

o الطرق o التأثي  عىل المجتمع o  النشاط الجنسي 

o سالمة المشاة o الرعاية المتعلقة بالثقافة o النوم 

o النقل النشط o  التأمي   الصحي o الضغط 

o  وسائل االنتقال /الوصول إل المركبات o خيارات الرعاية المحلية o  النيكوتي    /استخدام التبغ 

o السالمة المجتمعية o الرعاية الرئيسية o الوقاية من إدمان المخدرات والكحوليات 

o التعليم o جودة الرعاية o الرعاية الذاتية 

o الصالت االجتماعية o العناية باألسنان o  المخدرات والكحولياتالعالج من إدمان 

o التوظيف o  الكحول /العالج من المخدرات o استخدام األدوية الموصوفة 

o الدخل o رعاية الطوارئ o التخلص من األدوية 
 



 

ي المجاورة؟ لماذا 
 
 [اكتب أدناه] تعتقد أننا يجب أن نركز بشكل أساسي عىل هذه األمور عند محاولة تحسي   المستوى الصحي ف

 

 

 

 

 باآلخرين؟هل تمثل هذه 
ً
ي تعيش بها مقارنة

ي المجاورة الت 
 
عىل سبيل المثال، يمكن أن تكون ) األمور مشكلة ضخمة لبعض األشخاص ف
 (المشكلة أكير لآلباء الوحيدين أو النساء أو المهاجرين الجدد

 ال، هذه األمور تؤثر عىل الجميع بنفس الطريقة 

 ح... ]ير لألشخاص الذين يتسمون بما يىلي نعم، واحد أو أكير من هذه األمور تمثل مشكالت أك  [اكتب أدناه مع الشر

 

 ال أعرف 

 

نا به حول مجتمعك  هل ء آخر تريد أن تخير ي
ء)هناك أي س  ء جيد أو سي ي

 ؟(س 

 

 

 

 

 انضم إلينا لصنع الفارق: اختياري

رأيك بشكل أكير حول ما ترى أننا فيما يخص هذه الموضوعات، ونود أن نتعرف عىل عىل صنع الفارق نحن نبحث عن أشخاص لمساعدتنا 
ي تعيش بها

ي المجاورة الت 
ن
ن الصحة ف ي أن نتصل بك للحصول عىل المزيد من المعلومات أو . يجب أن نقوم به من أجل تحسير

ن
إذا كنت ترغب ف

ي الحصول عىل 
ن
 :، يرجر إدخال معلومات االتصال الخاصة بك أدناهدوالر 100فرصة للفوز بمبلغ إذا كنت ترغب ف

 : االسم األول

ي 
 
ون يد اإللكي   : عنوان الير

 : رقم الهاتف

 

 [:حدد كل الخيارات السارية]حدد نوع المتابعة الذي تريده 

 أود االطالع عىل ملخص لما قاله اآلخرون 

  ى قيمتها ي سحب عىل جائزة كير
ن
ك ف  دوالر 100أود أن اشي 

  سي الصحية للمساعدة ي خلق الفارق حول هذه الموضوعاتأود االنضمام إىل جمعية نورث جير
ن
 ف

 

 !نشكركم عىل مشاركتكم

ي المجتمع الذي تقيم به، فاتصل عىل الرقم 
 
عير الهاتف أو قم بزيارة  1-1-2إذا كنت تحتاج إل المساعدة أو الموارد ف
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