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 و رفاه بھ دستیابی برای اورگان اھالی بھ کمک ) ODHS( اورگان انسانی خدمات  سازمان مأموریت
  است. انسانی کرامت حفظ  و انتخاب احترام، توانمندسازی، حفاظت، جھت ھاییفرصت طریق  از استقالل

  تدوین را سالمندی درخصوص ایالت طرح ODHS در )APD( ناتوانی دارای افراد و سالمندی دفتر
  است. الزامی آن ھایاصالحیھ و 1965 سال مصوب سالمند ھایآمریکایی قانون براساس کھ است کرده
 )ACL( اجتماعی زندگی رهادا از  بخشی کھ بوده )AoA( سالمندی اداره با  قرارداد یک  طرح این

 بودجھ قانون این بق ط  تا  دھدمی اجازه اورگان بھ و است متحده ایاالت انسانی خدمات و بھداشت سازمان
  بھ و داده ارائھ را اورگان سالمندی  شبکھ جھت راھنمایی و اندازچشم ھمچنین طرح این کند. دریافت

  زندگی بھبود برای آینده سال دو طی را خود ھایاستراتژی و  ھا اولویت دھدمی را فرصت این ایالت
  بگذارد. تراکاش بھ  مراقبان و ناتوانی دارای افراد  اورگان، سالمند افراد

 
APD قانون لھجم  از اورگان در ناتوانی دارای  افراد و  سالمند افراد برای  ھاییبرنامھ اجرای مسئول 

  صدور و بزرگساالن حفاظتی خدمات ،Medicaid بلندمدت پشتیبانی و خدمات سالمند، ھای آمریکایی
  از بخشی کھ  )CSSU(  اجتماعی ھایپشتیبانی و خدمات واحد است. بلندمدت مراقبت تأسیسات زمجو

APD ،سالمند ھایآمریکایی قانون ھایبرنامھ اجرای مسئولیت است )OAA( کار این و دارد برعھده را 
 اورگان در ایمنطقھ سالمندی سازمان 16 خانواده، مراقبان سالمندان، با  مشترک ھمکاری با  را
)AAA،( ناتوانی و سالمندی منابع با  ارتباط  ھایسازمان شبکھ )ADRC،( اورگان، سرخپوست  قبایل 

   دھد.می انجام خود  ایالتی و فدرال دولت شرکای و  خصوصی-دولتی  ھایمشارکت سایر
 

APD ھایسازمان با  نزدیکی  ھمکاری خدمات،  جامع بستھ یک ایجاد  برای AAA دارد. اورگان  
 در ناتوانی دارای  افراد و  سالمند افراد  بھ را خدمات از وسیعی مجموعھ و اطالعات AAA  ھایسازمان

 و آموزش کند،می ھماھنگ  را فدرال بودجھ توزیع APD  کھ حالی در دھد،یم  ارائھ اورگان مناطق  تمام
 اطمینان ایالت سراسر در OAA ھایبرنامھ ھماھنگی و نظارت بھ نسبت و داده ارائھ را فنی ھایکمک

 ھمھ توسط  کھ کندمی نظارت )OPI( اورگان پروژه استقالل بر ھمچنین APD نماید.می حاصل
  کھ است ایالتی بودجھ از برخوردار برنامھ یک OPI شود.می مدیریت اورگان در AAA  ھایسازمان
 و خود خانھ  در ماندن برای کھ دھدمی  ارائھ عقل زوال بھ مبتال افراد و سالمندان بھ را منزل در خدمات

   دارند. نیاز  کمک بھ Medicaid بلندمدت  پشتیبانی و خدمات  بھ نیاز از اجتناب یا  انداختن  تأخیر بھ
 

  و کندمی بیان آینده سال  دو در سالمند  افراد بھ خدمات  ارائھ درخصوص را اورگان اندازچشم طرح این
  ارائھ خدمات، برابری زمینھ در خود کار تقویت است: کرده مشخص را ایالتی تمرکز حوزه دو التای

  از بھبود راه  نقشھ ایجاد و اورگان فزاینده تنوع بھ  توجھ با  زبانی و فرھنگی نظر  از پاسخگوتر خدمات
 خدمات بازگشت طریق  از سالمند افراد نیازھای کردن برآورده منظور بھ ،19-کووید گیریھمھ

  طریق  از سالمند افراد بھ بیشتر دسترسی برای شده آموختھ راھکارھای از استفاده  ھمچنین و حضوری
  پشتیبانی. و  خدمات  ارائھ منظور بھ مجازی یا  دور راه ترھایبس

 
   کند:می تعیین را تمرکز حوزه ھشت ایالتی طرح این

 خدمات برابری •
 19-کووید از بھبود •



 تغذیھ  خدمات •
 بیماری از پیشگیری و سالمت ارتقای •
 خانوادگی  مراقبت ملی برنامھ •
 III/VI فصل ھماھنگی و آمریکایی سرخپوستان ھایبرنامھ •
 محورمشارکت/شخص بر مبتنی  ریزیبرنامھ •
 سالمندان  حقوق  از حفاظت و حقوقی کمک ھایبرنامھ •

 
ً  موارد این و است شده ارائھ مشخصی نتایج و ھا استراتژی اھداف، ھا،حوزه این از یک  ھر برای  مستقیما

  ارائھ باعث 19 کووید از بھبود و خدمات برابری این، بر عالوه دارند. ارتباط  APD بلندمدت اھداف با 
   شود.می مذکور دیگر تمرکز حوزه شش در گرفتھ صورت ھایتالش جھت اطالعات

 
APD اجتماعی ھاینابرابری بھ پرداختن است. خود شرکای ھمھ کمک با  طرح این اجرای بھ متعھد  
  کھ است مھم بسیار اما  د،شومی محسوب توجھی قابل ھایچالش کووید گیریھمھ از بھبود و کنونی

 بھ و زمینھ این در ما  ببرد. بھره اورگان سالمندان جھت مھم کار  این انجام برای ھاییفرصت از اورگان
  ھا استراتژی جزئی،  اھداف کلی، اھداف این معتقدیم گیری،ھمھ این از شدن خارج و اعتمادسازی منظور

 ما شبکھ بھ دسترسی در سالمند افراد تجربیات ھمھ، از رتمھم  و ھامشارکت ھا،پشتیبانی خدمات، نتایج و
   بخشد.می  بھبود اورگان در را

 

  



 اھداف و خالصھ -  19 کووید از بھبود و  خدمات برابری ایالت تمرکز ھایحوزه

 
  خدمات: برابری

 
  بھ حال، این با  است. ترمتنوع ایالت این تاریخ در دیگری زمان ھر از اورگان انسالمند جمعیت امروزه

 پوست،رنگین جوامع اجتماعی، و اقتصادی سیاسی، محرومیت  اشکال سایر و نژادی تبعیض سابقھ دلیل
  ممکن اند.کرده تجربھ را آشکاری ھاینابرابری مھاجر جوامع و  +LGBTQIA جوامع اورگان،  قبایل
 نداشتھ اعتماد دھندمی  ارائھ  را OAA خدمات کھ اجتماعی دھندگانارائھ یا  دولت بھ جوامع این است

  نسازند. برقرار تماس خدمات این  زا آگاھی برای است ممکن یا  باشند،
 

 طرد و تبعیض کھ گیردمی صورت ھاییگروه با  روابط  ایجاد ھدف با  خدمات برابری بر اورگان تمرکز
 اعتماد بتوان اورگان، طرد و تبعیض  سابقھ از خروج برای شروعی نقطھ عنوانبھ تا  اندکرده تجربھ را

   نمود. ارائھ محروم جوامع بھ را دسترس در خدمات و آورد دست بھ را  جوامع این
 

   :19-کووید از بھبود
 

 راه از خدمات ارائھ برای را ابتکاری ھایروش اورگان  پشتیبانی و خدمات سیستم گیری،ھمھ طول در
 راه از سالمت ھایدوره   تا  گرفتھ منزل درب شده داده تحویل غذایی ھایوعده  از - است کرده  پیدا دور
 سر بھ تنھایی و اجتماعی انزوای در کھ سالمند افراد بھ کمک برای رسانیکمک تلفن خطوط و دور
  برند.می

 
 آینده، سال دو در طی گیریھمھ یافتن پایان انتظار و گیریھمھ طول در تجربھ این کسب بھ توجھ با 

  متمرکز گیریھمھ از قبل ھمانند حضوری شکل بھ خدمات برقراری برای متعدد ھایتالش بر اورگان
 پیدا دسترسی بیشتری سالمند افراد بھ چگونھ است آموختھ ریگیھمھ این از کھ  حال عین در است، شده
 سرعتبھ گیریھمھ طول در  کھ دور راه از خدمات ارائھ  ھایروش از توانندمی و اندشده  منزوی کھ کند

  شوند. مندبھره  یافتھ، توسعھ
 
  



   خدمات: برابری اھداف
 

 ھایبرنامھ در حاضر  درحال یا  گذشتھ در کھ  ھاییسازمان و ھا گروه  با روابط  برقراری و ایجاد •
APD اند.کردهمی دریافت  کمتری خدمات سالمند ھایآمریکایی خدمات و  ھا برنامھ جملھ از   

 
 زبان از کھ سالمند افراد دسترسی بھبود منظور بھ ایلحظھ ترجمھ و  زبان ترجمھ ظرفیت   ایجاد •

  ھا.برنامھ بھ کنندنمی استفاده خود اول زبان عنوان بھ انگلیسی
 

  خدمات برابری ھایبرنامھ تداوم و ظ حف   ایجاد، منظور بھ خود AAA محلی شرکای با  ایالت •
 در سالمندی زمینھ در ایمنطقھ سازمان ھر در محلی ترجیحات  و نیازھا  کردن برآورده جھت

 کرد. خواھد ھمکاری اورگان
 

 بعدی  طرح ایجاد از قبل خدمات شکاف کردن رفبرط  برای ایالت سطح در نیازسنجی انجام •
 سالمندی. درخصوص ایالت

 
 

  :19-کووید از  بھبود اھداف
 

 تداوم ھدف با  گیری،ھمھ حین در پشتیبانی و خدمات دریافت و ارائھ  تجربیات از گرفتن درس •
 و اتکا  قابل ھای استراتژی تعیین است، شده ارائھ گیریھمھ طول  در کھ اینوآورانھ خدمات

 اند.نداشتھ توجھی قابل  تأثیرات کھ  ھاییاستراتژی شناسایی
 

  شرایط  بھ فعاالنھ پاسخگویی برای ھا پروتکل و ھا شیوه ھا،سیاست  از جامع ایمجموعھ ایجاد •
  سایر یا  طبیعی  بالیای عمومی، بھداشت اضطراری  ھایوضعیت  جملھ از آینده، اضطراری

 پشتیبانی.  و خدمات  در اختالالت
 

 اھداف و تمرکز ھایحوزه سایر
 

 تغذیھ:  خدمات

  HDM سطح کاھش جمعی، دستھ غذای صرف بھ بازگشت -  کووید از  پس تغذیھ خدمات  تعدیل •
 کنند.می برآورده زیادی حد تا را HDM الزامات  کھ کسانی بر مجدد تمرکز برای

  خطر  بیشترین معرض در ھایجمعیت جھت  تغذیھ اتخدم  بر مجدد تمرکز برای ھا داده از استفاده •
 فرھنگی. لحاظ  از پاسخگو خدمات تقویت و

  بیماری: از پیشگیری و سالمت ارتقای

 از پیشگیری منابع و ھا برنامھ بھ فراگیر دسترسی از  اطمینان برای خدمات برابری ارتقای •
 کاری چنین انجام  کھ زمانی در حضوری ھایبرنامھ ازسرگیری و  سالمت ارتقای و بیماری

 باشد. خطربی



 سالمت بھبود طرح در موجود منابع از بتوان تا  )OHA( اورگان بھداشت سازمان با  ھمکاری •
 کرد. استفاده Oregon Together Healthier  یعنی ،ایالت

 خانواده:  مراقب ملی برنامھ

 معرض در یا  اندکرده دریافت کمتری خدمات  کھ خانواده  مراقبان برای منابع و دسترسی افزایش •
 ھستند.  خطر

  :III/VI فصل ھماھنگی و  آمریکا  بومیان ھایبرنامھ

 با  نزدیک ھماھنگی و ھمکاری مداوم، ارتباط  طریق  از VI عنوان/ III عنوان ھماھنگی بھبود •
 . محلی AAA و ایالتی سطح در )TNP Navigator Tribal) برنامھ

  محور:مشارکت/شخص بر مبتنی  ریزیبرنامھ
 

 و محورشخص مبنایی بھ  خدمات انتقال بھ مربوط  اقدامات  و فرھنگ تغییر بھ شدن  متعھد •
   مبنا.شخص

 
   سالمندان: حقوق  و حقوقی کمک ھایبرنامھ

 
 شھرستان ھر  در B-III عنوان OAA بودجھ کنندهدریافت مؤثر حقوقی  خدمات  حفظ  و ارائھ •

 اورگان.
 

 اورگان. اھل سالمند ساکنان از  مالی کشیبھره از پیشگیری و آگاھی حفظ  و ارتقا  •
 

  خواھید،می کھ فرمتی ھر  یا  بریل خط  درشت، حروف با  دیگر، ھایزبان بھ را متن این توانیدمی شما 
 ایمیل یا  945 (503)-6237 شماره بھ اجتماعی  ھایپشتیبانی و خدمات واحد با  کنید. دریافت

SUA.Email@state.or.us با  توانیدمی ھمچنین پذیریم.می را رلھ ھایتماس تمام ما  بگیرید. تماس 
 بگیرید. تماس  711 شماره
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