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  تحقیق  على  أوریغون والیة سكان مساعدة في أوریغون والیة في اإلنسانیة الخدمات إدارة مھمة تتمثل

  كرامتھم. على والحفاظ  اختیاراتھم واحترام والتمكین الحمایة فرص توفیر خالل من واالستقالل الرفاھیة
  خطة أوریغون بوالیة اإلنسانیة الخدمات إلدارة  التابع  اإلعاقة ذوي واألشخاص الشیخوخة مكتب یطور
 الخطة المعدلة. بصیغتھ ،1965 لعام المسنین األمریكیین قانون علیھ ینص لما وفقا  للشیخوخة، الوالیة
  الصحة لوزارة التابعة المجتمعیة الحیاة إدارة من جزء  وھي بالشیخوخة، المعنیة اإلدارة مع عقد عن عبارة

  الخطة توفر  القانون. بموجب  األموال لقيبت أوریغون لوالیة وتسمح كما  األمریكیة، اإلنسانیة والخدمات
 أولویاتھا لمشاركة فرصة للدولة وتوفر أوریغون والیة  في الشیخوخة لشبكة وتوجیًھا  رؤیة أیًضا 

  ذوي واألشخاص أوریغون والیة في السن كبار حیاة  لتحسین المقبلین  العامین مدار على واستراتیجیاتھا 
    الرعایة. ومقدمي اإلعاقة

 
  ذوي واألشخاص السن لكبار البرامج تنفیذ عن مسؤول اإلعاقة ذوي واألشخاص الشیخوخة مكتب إن

  من المدى طویل والدعم والخدمات المسنین، األمریكیین قانون ذلك في بما  أوریغون والیة في  اإلعاقة
 المجتمع ودعم خدمات وحدة إن األجل.  طویلة الرعایة  مرافق  وترخیص البالغین حمایة وخدمات میدیكید،

  األمریكیین قانون برامج تنفیذ  عن مسؤولة وھي اإلعاقة، ذوي واألشخاص الشیخوخة مكتب من جزء ھي
  من 16 و األسریة الرعایة  ومقدمي السن كبار مع تعاوني بشكل العمل خالل من بذلك وتقوم المسنین
  يف الھندیة والقبائل  واإلعاقة، الشیخوخة موارد اتصال وكاالت وشبكة للشیخوخة، أوریغون منطقة وكاالت

  الفیدرالیة الحكومة من وشركائنا  والخاص  العام القطاعین بین الشراكات من وغیرھا  أوریغون، والیة
   الوالیات. وحكومات

 
  والیة في بالشیخوخة المعنیة طقةالمن  وكالة مع وثیق  بشكل   اإلعاقة ذوي واألشخاص الشیخوخة مكتب یعمل

 ومجموعة المعلومات  بالشیخوخة المعنیة المنطقة وكاالت تقدم الخدمات. من شاملة حزمة إلنشاء أوریغون
  ینسق  بینما  أوریغون،  والیة مناطق   جمیع في  اإلعاقة ذوي واألشخاص السن لكبار الخدمات من واسعة
  كما  الفنیة والمساعدة التدریب وتوفیر الفیدرالیة، ألموالا توزیع اإلعاقة ذوي واألشخاص الشیخوخة مكتب

 مكتب یشرف . المسنین األمریكیین قانون لبرامج الوالیة مستوى على والتنسیق  اإلشراف وتضمن
 جمیع قبل من یدار والذي أوریغون، استقالل مشروع على أیًضا   اإلعاقة ذوي واألشخاص الشیخوخة

 الدولة تمولھ برنامج ھو أوریغون استقالل مشروع أوریغون. والیة  في  وخةبالشیخ المعنیة المنطقة وكاالت
  في للبقاء المساعدة  إلى یحتاجون والذین بالخرف المصابین واألفراد  السن  لكبار منزلیة خدمات  ویوفر

   األجل. طویلة میدیكید وخدمات دعم إلى الحاجة تجنب أو وتأخیر منازلھم
 

  مجاالت من مجالین الوالیة وتحدد المقبلین، للعامین السن كبار لخدمة أوریغون رؤیة الخطة ھذه توضح
  الثقافي للتنوع استجابة أكثر لتكون الخدمة تقدیم في المساواة على عملھا  تعزیز وھما: الوالیة  تركیز

  احتیاجات وتلبیة  19- كوفید وباء من للتعافي   طریق   خارطة وإنشاء أوریغون، والیة في دالمتزای واللغوي
 للوصول استراتیجي بشكل المستفادة الدروس توظیف وكذلك الشخصیة الخدمات عودة خالل من السن كبار
  والدعم. الخدمات لتقدیم االفتراضیة  أو بعد عن تعمل التي  المنصات خالل من السن كبار من المزید إلى

 
  وھي: علیھا  للتركیز مجاالت ثمانیة ھذه الوالیة خطة تحدد
 الخدمة:  تقدیم في المساواة •



 19- كوفید وباء من التعافي •
 النقل  خدمات •
 األمراض من والوقایة لصحة ا تعزیز •
 األسرة لرعایة الوطني البرنامج •
 السادس  / لثالثا  العنوان وتنسیق  األمریكیین الھنود برامج •
 الشخص  على المرتكز / المشاركین قبل من الموجھ التخطیط  •
 المسنین وق حق وحمایة القانونیة المساعدة برامج •

 
  مباشًرا ارتباًطا  مرتبطة  وھي المجاالت، ھذه من مجال لكل محددة ونتائج واستراتیجیات أھداف توفیر یتم

  المساواة مجاالت فإن ذلك، على عالوة المدى. طویلة  اإلعاقة ذوي واألشخاص الشیخوخة مكتب  بأھداف
  الستة التركیز  مجاالت  في الجھود إلى  المعلومات سیقدمان  19  كوفید وباء من والتعافي الخدمة تقدیم في

   أعاله. المذكورة األخرى
 

  أوجھ معالجة تمثل شركائھا. جمیع مع  الخطة ھذه بتنفیذ ملتزم اإلعاقة ذوي واألشخاص الشیخوخة مكتب
  تتبنى أن بمكان األھمیة من ولكن كبیًرا، تحدیًا   كوفید وباء من عافيوالت الحالیة  االجتماعیة المساواة عدم

  الثقة بناء سیاق  وفي أوریغون. والیة في السن لكبار المھم العمل بھذا القیام في  الفرص أوریغون والیة
 تنا خدما  تحسین على ستعمل والنتائج واالستراتیجیات  والغایات األھداف ھذه أن نعتقد الوباء، من والتعافي
   أوریغون. والیة  في شبكتنا  إلى یصلون الذین السن كبار تجارب تعزیز ذلك، من  واألھم وشراكاتنا، ودعمنا 

 

  



 واألھداف الملخص  -  19 كوفید وباء  من والتعافي الخدمة تقدیم في المساواة   الوالیة: تركیز مجاالت 

 
   الخدمات: تلقي في المساواة

 
 ذلك، ومع الوالیة. تاریخ في مضى وقت أي من  تنوًعا  أكثر أوریغون والیة  في السن كبار فئة أصبحت

  واالجتماعي، واالقتصادي السیاسي االستبعاد أشكال  من  وغیره العنصري بالتمییز الحافل لتاریخھا  ونظًرا
  ومجتمعات  ، + المیم ومجتمعات أوریغون، وقبائل  الملونة، المجتمعات منھا  تعاني صارخة  تباینات توجد

  خدمات یقدمون  الذین المجتمعیة،  الخدمات مقدمي  أو الحكومة،  في  المجتمعات ھذه تثق  ال قد المھاجرین.
  الخدمات. بھذه درایة على لیكونوا تواصل أو اتصال لدیھم یكن لم ربما  أو المسنین، األمریكیین قانون

 
 التي المجموعات مع العالقات لبناء وذلك الخدمة تقدیم في المساواة على أساسي بشكل أوریغون والیة تركز
 المضطھدة  للمجتمعات  المتاحة الخدمات حول التوعیة وتقدیم ثقتھم وكسب واإلقصاء  ییزالتم من عانت
     أوریغون.  والیة في واالستبعاد التمییز تاریخ من للخروج كبدایة

 
    :19- كوفید مرض من التعافي

 
 من بدًءا -الوباء أثناء بُعد  عن الخدمات لتقدیم مبتكرة طرقًا  أوریغون والیة يف والدعم الخدمات نظام وجد

 السن كبار لمساعدة الساخنة والخطوط  بُعد عن العافیة دورات إلى  المنزل في توصیلھا  یتم  التي الوجبات
  بالوحدة. والشعور االجتماعیة العزلة من یعانون الذین

 
 تركز المقبلین،  العامین خالل الوباء من التعافي  وتوقع الجائحة خالل أوریغون والیة تجربة على بناءً 

 الدروس أخذ مع الجائحة، قبل  كانت وكما  شخصي بشكل  الخدمات تقدیم إلعادة  متعددة جھود  على الوالیة
  تقدیم من  یستفیدون قد والذین  المعزولین السن كبار من للمزید للوصول  االعتبار  في الوباء من المستفادة
   الجائحة. أثناء بسرعة بعد عن الخدمات

 
  



  الخدمة: تقدیم في المساواة أھداف
 

  الحالي الوقت في تعاني  أو الماضي في تعاني  كانت التي والمنظمات المجموعات مع  العالقات بناء •
 برامج ذلك في بما منھا، واالستفادة اإلعاقة ذوي واألشخاص الشیخوخة برامج خدمات نقص من

  المسنین.  األمریكیین قانون اتوخدم
 

  ال الذین السن كبار برامج إلى الوصول لتحسین  الفوریة والترجمة الترجمة على القدرة من االستفادة •
   أولى. كلغة اإلنجلیزیة اللغة  یتحدثون

 
  في  المساواة  خطط   إلنشاء بالشیخوخة المعنیة المنطقة لوكاالت المحلیین الشركاء مع الوالیة ستعمل •

  وكالة كل في المحلیة والتفضیالت االحتیاجات لتلبیة  وذلك استدامتھا  على  والحفاظ  الخدمات  تقدیم
 أوریغون.  والیة في بالشیخوخة المعنیة   لمنطقةا وكاالت من

 
 وضع  قبل وذلك الخدمة تقدیم في الفجوات لمعالجة الوالیة مستوى على لالحتیاجات تقییم إجراء •

 للشیخوخة.  التالیة  الوالیة خطة
 
 

   :19- كوفید وباء من التعافي أھداف
 

 التي المبتكرة الخدمات استمرار بقصد الوباء، أثناء والدعم الخدمات وتلقي تقدیم تجارب من التعلم •
 تراتیجیاتاالس وتحدید منھا، االستفادة یمكن التي االستراتیجیات وتحدید الجائحة، أثناء تقدیمھا  تم

 كبیر. آثر ذات تكن لم التي
 

  استباقي بشكل االستجابة لتمكین والبروتوكوالت والممارسات السیاسات من شاملة مجموعة وضع •
 أو  الطبیعیة الكوارث أو العامة الصحیة الطوارئ حاالت ذلك  في بما  ، المستقبلیة  الطوارئ لحاالت
 والدعم. الخدمات في  االضطرابات من غیرھا 

 
 األخرى:  واألھداف التركیز  مجاالت

 

 النقل  خدمات

  الوجبات وتقلیل الجماعیة، الوجبات إلى والرجوع كوفید وباء بعد  التغذیة خدمات ضبط  إعادة •
 بالمنزل المسلمة الوجبات متطلبات یستوفون الذین أولئك على التركیز إلعادة وذلك بالمنزل المسلمة

 وثیق. بشكل
  الخدمات ولزیادة  للخطر تعرًضا  األكثر السكان على التغذیة خدمات تركیز إلعادة البیانات استخدم •

 الثقافة.  على المعتمدة

  األمراض: من والوقایة الصحة  تعزیز



 األمراض من الوقایة وموارد برامج إلى الشامل الوصول لضمان خدمةال تقدیم في المساواة تعزیز •
 آمنًا.  ذلك كان كلما  شخصیة بصورة البرامج استئناف  أثناء الصحة وتعزیز

 تحسین خطة ضمن الموارد من فادةلالست  أوریغون  والیة في الصحة ھیئة مع شراكة تكوین •
ً  ، الوالیة في الصحة  صحة.  أكثر أوریغون والیة نحو معا

 الوطني: األسرة رعایة  برنامج

 أو الخدمات في نقص من یعانون الذین األسریین الرعایة لمقدمي الموارد وتوفیر التوعیة زیادة •
 للخطر.  المعرضین أولئك

   السادس:  / الثالث العنوان وتنسیق  األصلیین األمریكیین برامج

  عن والعمل والتعاون المستمر  االتصال خالل من السادس العنوان / الثالث العنوان تنسیق  تحسین  •
  حلیةالم  المنطقة وكاالت مستوى وعلى الوالیة مستوى على القبلي  المستكشف برنامج مع كثب

 . بالشیخوخة المعنیة

  الشخص: على المرتكز / المشاركین قبل من الموجھ التخطیط 
 

  الشخص نحو موجھة مؤسسة إلى الخدمات لنقل المقابلة واإلجراءات الثقافي بالتنوع االلتزام •
   الشخص. حول ومتمحورة

 
   المسنین:  وحقوق  القانونیة المساعدة برامج

 
  للخدمات الفعال التسلیم لضمان المسنین  األمریكیین قانون من ب - الثالث  العنوان وإدامة تعزیز •

 غون.أوری والیة في  مقاطعة كل في القانونیة
 

   المالي. االستغالل من  أوریغون والیة في السن كبار وحمایة الوعي تعزیز •
 

 أو برایل طریقة  على مطبوعة أو كبیر، بخط  مطبوعة أو أخرى، بلغات الوثیقة ھذه على الحصول یمكنكم
 رقم على  المجتمع ودعم خدمات  بوحدة االتصال یمكنك لدیكم. المفّضلة الصیغة  حسب

  المكالمات نستقبل .  SUA.Email@state.or.us  إلكترونیًا  بریًدا أرسل أو  945 (503)-6237 
 711 بالرقم االتصال  یمكنكم أو المحولة
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