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ﻣﺄﻣورﯾت ﺳﺎزﻣﺎن ﺧدﻣﺎت اﻧﺳﺎﻧﯽ اورﮔﺎن ) (ODHSﮐﻣﮏ ﺑﮫ اھﺎﻟﯽ اورﮔﺎن ﺑرای دﺳﺗﯾﺎﺑﯽ ﺑﮫ رﻓﺎه و
اﺳﺗﻘﻼل از طرﯾﻖ ﻓرﺻتھﺎﯾﯽ ﺟﮭت ﺣﻔﺎظت ،ﺗواﻧﻣﻧدﺳﺎزی ،اﺣﺗرام ،اﻧﺗﺧﺎب و ﺣﻔظ ﮐراﻣت اﻧﺳﺎﻧﯽ اﺳت.
دﻓﺗر ﺳﺎﻟﻣﻧدی و اﻓراد دارای ﻧﺎﺗواﻧﯽ ) (APDدر  ODHSطرح اﯾﺎﻟت درﺧﺻوص ﺳﺎﻟﻣﻧدی را ﺗدوﯾن
ﮐرده اﺳت ﮐﮫ ﺑراﺳﺎس ﻗﺎﻧون آﻣرﯾﮑﺎﯾﯽھﺎی ﺳﺎﻟﻣﻧد ﻣﺻوب ﺳﺎل  1965و اﺻﻼﺣﯾﮫھﺎی آن اﻟزاﻣﯽ اﺳت.
اﯾن طرح ﯾﮏ ﻗرارداد ﺑﺎ اداره ﺳﺎﻟﻣﻧدی ) (AoAﺑوده ﮐﮫ ﺑﺧﺷﯽ از اداره زﻧدﮔﯽ اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ )(ACL
ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﮭداﺷت و ﺧدﻣﺎت اﻧﺳﺎﻧﯽ اﯾﺎﻻت ﻣﺗﺣده اﺳت و ﺑﮫ اورﮔﺎن اﺟﺎزه ﻣﯽدھد ﺗﺎ طﺑﻖ اﯾن ﻗﺎﻧون ﺑودﺟﮫ
درﯾﺎﻓت ﮐﻧد .اﯾن طرح ھﻣﭼﻧﯾن ﭼﺷماﻧداز و راھﻧﻣﺎﯾﯽ ﺟﮭت ﺷﺑﮑﮫ ﺳﺎﻟﻣﻧدی اورﮔﺎن را اراﺋﮫ داده و ﺑﮫ
اﯾﺎﻟت اﯾن ﻓرﺻت را ﻣﯽدھد اوﻟوﯾتھﺎ و اﺳﺗراﺗژیھﺎی ﺧود را طﯽ دو ﺳﺎل آﯾﻧده ﺑرای ﺑﮭﺑود زﻧدﮔﯽ
اﻓراد ﺳﺎﻟﻣﻧد اورﮔﺎن ،اﻓراد دارای ﻧﺎﺗواﻧﯽ و ﻣراﻗﺑﺎن ﺑﮫ اﺷﺗراک ﺑﮕذارد.
 APDﻣﺳﺋول اﺟرای ﺑرﻧﺎﻣﮫھﺎﯾﯽ ﺑرای اﻓراد ﺳﺎﻟﻣﻧد و اﻓراد دارای ﻧﺎﺗواﻧﯽ در اورﮔﺎن از ﺟﻣﻠﮫ ﻗﺎﻧون
آﻣرﯾﮑﺎﯾﯽھﺎی ﺳﺎﻟﻣﻧد ،ﺧدﻣﺎت و ﭘﺷﺗﯾﺑﺎﻧﯽ ﺑﻠﻧدﻣدت  ،Medicaidﺧدﻣﺎت ﺣﻔﺎظﺗﯽ ﺑزرﮔﺳﺎﻻن و ﺻدور
ﻣﺟوز ﺗﺄﺳﯾﺳﺎت ﻣراﻗﺑت ﺑﻠﻧدﻣدت اﺳت .واﺣد ﺧدﻣﺎت و ﭘﺷﺗﯾﺑﺎﻧﯽھﺎی اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ ) (CSSUﮐﮫ ﺑﺧﺷﯽ از
 APDاﺳت ،ﻣﺳﺋوﻟﯾت اﺟرای ﺑرﻧﺎﻣﮫھﺎی ﻗﺎﻧون آﻣرﯾﮑﺎﯾﯽھﺎی ﺳﺎﻟﻣﻧد ) (OAAرا ﺑرﻋﮭده دارد و اﯾن ﮐﺎر
را ﺑﺎ ھﻣﮑﺎری ﻣﺷﺗرک ﺑﺎ ﺳﺎﻟﻣﻧدان ،ﻣراﻗﺑﺎن ﺧﺎﻧواده 16 ،ﺳﺎزﻣﺎن ﺳﺎﻟﻣﻧدی ﻣﻧطﻘﮫای در اورﮔﺎن
) ،(AAAﺷﺑﮑﮫ ﺳﺎزﻣﺎنھﺎی ارﺗﺑﺎط ﺑﺎ ﻣﻧﺎﺑﻊ ﺳﺎﻟﻣﻧدی و ﻧﺎﺗواﻧﯽ ) ،(ADRCﻗﺑﺎﯾل ﺳرﺧﭘوﺳت اورﮔﺎن،
ﺳﺎﯾر ﻣﺷﺎرﮐتھﺎی دوﻟﺗﯽ-ﺧﺻوﺻﯽ و ﺷرﮐﺎی دوﻟت ﻓدرال و اﯾﺎﻟﺗﯽ ﺧود اﻧﺟﺎم ﻣﯽدھد.
 APDﺑرای اﯾﺟﺎد ﯾﮏ ﺑﺳﺗﮫ ﺟﺎﻣﻊ ﺧدﻣﺎت ،ھﻣﮑﺎری ﻧزدﯾﮑﯽ ﺑﺎ ﺳﺎزﻣﺎنھﺎی  AAAاورﮔﺎن دارد.
ﺳﺎزﻣﺎنھﺎی  AAAاطﻼﻋﺎت و ﻣﺟﻣوﻋﮫ وﺳﯾﻌﯽ از ﺧدﻣﺎت را ﺑﮫ اﻓراد ﺳﺎﻟﻣﻧد و اﻓراد دارای ﻧﺎﺗواﻧﯽ در
ﺗﻣﺎم ﻣﻧﺎطﻖ اورﮔﺎن اراﺋﮫ ﻣﯽدھد ،در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﮫ  APDﺗوزﯾﻊ ﺑودﺟﮫ ﻓدرال را ھﻣﺎھﻧﮓ ﻣﯽﮐﻧد ،آﻣوزش و
ﮐﻣﮏھﺎی ﻓﻧﯽ را اراﺋﮫ داده و ﻧﺳﺑت ﺑﮫ ﻧظﺎرت و ھﻣﺎھﻧﮕﯽ ﺑرﻧﺎﻣﮫھﺎی  OAAدر ﺳراﺳر اﯾﺎﻟت اطﻣﯾﻧﺎن
ﺣﺎﺻل ﻣﯽﻧﻣﺎﯾد APD .ھﻣﭼﻧﯾن ﺑر اﺳﺗﻘﻼل ﭘروژه اورﮔﺎن ) (OPIﻧظﺎرت ﻣﯽﮐﻧد ﮐﮫ ﺗوﺳط ھﻣﮫ
ﺳﺎزﻣﺎنھﺎی  AAAدر اورﮔﺎن ﻣدﯾرﯾت ﻣﯽﺷود OPI .ﯾﮏ ﺑرﻧﺎﻣﮫ ﺑرﺧوردار از ﺑودﺟﮫ اﯾﺎﻟﺗﯽ اﺳت ﮐﮫ
ﺧدﻣﺎت در ﻣﻧزل را ﺑﮫ ﺳﺎﻟﻣﻧدان و اﻓراد ﻣﺑﺗﻼ ﺑﮫ زوال ﻋﻘل اراﺋﮫ ﻣﯽدھد ﮐﮫ ﺑرای ﻣﺎﻧدن در ﺧﺎﻧﮫ ﺧود و
ﺑﮫ ﺗﺄﺧﯾر اﻧداﺧﺗن ﯾﺎ اﺟﺗﻧﺎب از ﻧﯾﺎز ﺑﮫ ﺧدﻣﺎت و ﭘﺷﺗﯾﺑﺎﻧﯽ ﺑﻠﻧدﻣدت  Medicaidﺑﮫ ﮐﻣﮏ ﻧﯾﺎز دارﻧد.
اﯾن طرح ﭼﺷماﻧداز اورﮔﺎن را درﺧﺻوص اراﺋﮫ ﺧدﻣﺎت ﺑﮫ اﻓراد ﺳﺎﻟﻣﻧد در دو ﺳﺎل آﯾﻧده ﺑﯾﺎن ﻣﯽﮐﻧد و
اﯾﺎﻟت دو ﺣوزه ﺗﻣرﮐز اﯾﺎﻟﺗﯽ را ﻣﺷﺧص ﮐرده اﺳت :ﺗﻘوﯾت ﮐﺎر ﺧود در زﻣﯾﻧﮫ ﺑراﺑری ﺧدﻣﺎت ،اراﺋﮫ
ﺧدﻣﺎت ﭘﺎﺳﺧﮕوﺗر از ﻧظر ﻓرھﻧﮕﯽ و زﺑﺎﻧﯽ ﺑﺎ ﺗوﺟﮫ ﺑﮫ ﺗﻧوع ﻓزاﯾﻧده اورﮔﺎن و اﯾﺟﺎد ﻧﻘﺷﮫ راه ﺑﮭﺑود از
ھﻣﮫﮔﯾری ﮐووﯾد ،19-ﺑﮫ ﻣﻧظور ﺑرآورده ﮐردن ﻧﯾﺎزھﺎی اﻓراد ﺳﺎﻟﻣﻧد از طرﯾﻖ ﺑﺎزﮔﺷت ﺧدﻣﺎت
ﺣﺿوری و ھﻣﭼﻧﯾن اﺳﺗﻔﺎده از راھﮑﺎرھﺎی آﻣوﺧﺗﮫ ﺷده ﺑرای دﺳﺗرﺳﯽ ﺑﯾﺷﺗر ﺑﮫ اﻓراد ﺳﺎﻟﻣﻧد از طرﯾﻖ
ﺑﺳﺗرھﺎی راه دور ﯾﺎ ﻣﺟﺎزی ﺑﮫ ﻣﻧظور اراﺋﮫ ﺧدﻣﺎت و ﭘﺷﺗﯾﺑﺎﻧﯽ.
اﯾن طرح اﯾﺎﻟﺗﯽ ھﺷت ﺣوزه ﺗﻣرﮐز را ﺗﻌﯾﯾن ﻣﯽﮐﻧد:
• ﺑراﺑری ﺧدﻣﺎت
• ﺑﮭﺑود از ﮐووﯾد19-

•
•
•
•
•
•

ﺧدﻣﺎت ﺗﻐذﯾﮫ
ارﺗﻘﺎی ﺳﻼﻣت و ﭘﯾﺷﮕﯾری از ﺑﯾﻣﺎری
ﺑرﻧﺎﻣﮫ ﻣﻠﯽ ﻣراﻗﺑت ﺧﺎﻧوادﮔﯽ
ﺑرﻧﺎﻣﮫھﺎی ﺳرﺧﭘوﺳﺗﺎن آﻣرﯾﮑﺎﯾﯽ و ھﻣﺎھﻧﮕﯽ ﻓﺻل III/VI
ﺑرﻧﺎﻣﮫرﯾزی ﻣﺑﺗﻧﯽ ﺑر ﻣﺷﺎرﮐت/ﺷﺧصﻣﺣور
ﺑرﻧﺎﻣﮫھﺎی ﮐﻣﮏ ﺣﻘوﻗﯽ و ﺣﻔﺎظت از ﺣﻘوق ﺳﺎﻟﻣﻧدان

ﺑرای ھر ﯾﮏ از اﯾن ﺣوزهھﺎ ،اھداف ،اﺳﺗراﺗژیھﺎ و ﻧﺗﺎﯾﺞ ﻣﺷﺧﺻﯽ اراﺋﮫ ﺷده اﺳت و اﯾن ﻣوارد ﻣﺳﺗﻘﯾﻣﺎ ً
ﺑﺎ اھداف ﺑﻠﻧدﻣدت  APDارﺗﺑﺎط دارﻧد .ﻋﻼوه ﺑر اﯾن ،ﺑراﺑری ﺧدﻣﺎت و ﺑﮭﺑود از ﮐووﯾد  19ﺑﺎﻋث اراﺋﮫ
اطﻼﻋﺎت ﺟﮭت ﺗﻼشھﺎی ﺻورت ﮔرﻓﺗﮫ در ﺷش ﺣوزه ﺗﻣرﮐز دﯾﮕر ﻣذﮐور ﻣﯽﺷود.
 APDﻣﺗﻌﮭد ﺑﮫ اﺟرای اﯾن طرح ﺑﺎ ﮐﻣﮏ ھﻣﮫ ﺷرﮐﺎی ﺧود اﺳت .ﭘرداﺧﺗن ﺑﮫ ﻧﺎﺑراﺑریھﺎی اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ
ﮐﻧوﻧﯽ و ﺑﮭﺑود از ھﻣﮫﮔﯾری ﮐووﯾد ﭼﺎﻟشھﺎی ﻗﺎﺑل ﺗوﺟﮭﯽ ﻣﺣﺳوب ﻣﯽﺷود ،اﻣﺎ ﺑﺳﯾﺎر ﻣﮭم اﺳت ﮐﮫ
اورﮔﺎن از ﻓرﺻتھﺎﯾﯽ ﺑرای اﻧﺟﺎم اﯾن ﮐﺎر ﻣﮭم ﺟﮭت ﺳﺎﻟﻣﻧدان اورﮔﺎن ﺑﮭره ﺑﺑرد .ﻣﺎ در اﯾن زﻣﯾﻧﮫ و ﺑﮫ
ﻣﻧظور اﻋﺗﻣﺎدﺳﺎزی و ﺧﺎرج ﺷدن از اﯾن ھﻣﮫﮔﯾری ،ﻣﻌﺗﻘدﯾم اﯾن اھداف ﮐﻠﯽ ،اھداف ﺟزﺋﯽ ،اﺳﺗراﺗژیھﺎ
و ﻧﺗﺎﯾﺞ ﺧدﻣﺎت ،ﭘﺷﺗﯾﺑﺎﻧﯽھﺎ ،ﻣﺷﺎرﮐتھﺎ و ﻣﮭمﺗر از ھﻣﮫ ،ﺗﺟرﺑﯾﺎت اﻓراد ﺳﺎﻟﻣﻧد در دﺳﺗرﺳﯽ ﺑﮫ ﺷﺑﮑﮫ ﻣﺎ
را در اورﮔﺎن ﺑﮭﺑود ﻣﯽﺑﺧﺷد.

ﺣوزهھﺎی ﺗﻣرﮐز اﯾﺎﻟت ﺑراﺑری ﺧدﻣﺎت و ﺑﮭﺑود از ﮐووﯾد  - 19ﺧﻼﺻﮫ و اھداف
ﺑراﺑری ﺧدﻣﺎت:
اﻣروزه ﺟﻣﻌﯾت ﺳﺎﻟﻣﻧدان اورﮔﺎن از ھر زﻣﺎن دﯾﮕری در ﺗﺎرﯾﺦ اﯾن اﯾﺎﻟت ﻣﺗﻧوعﺗر اﺳت .ﺑﺎ اﯾن ﺣﺎل ،ﺑﮫ
دﻟﯾل ﺳﺎﺑﻘﮫ ﺗﺑﻌﯾض ﻧژادی و ﺳﺎﯾر اﺷﮑﺎل ﻣﺣروﻣﯾت ﺳﯾﺎﺳﯽ ،اﻗﺗﺻﺎدی و اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ ،ﺟواﻣﻊ رﻧﮕﯾنﭘوﺳت،
ﻗﺑﺎﯾل اورﮔﺎن ،ﺟواﻣﻊ  +LGBTQIAو ﺟواﻣﻊ ﻣﮭﺎﺟر ﻧﺎﺑراﺑریھﺎی آﺷﮑﺎری را ﺗﺟرﺑﮫ ﮐردهاﻧد .ﻣﻣﮑن
اﺳت اﯾن ﺟواﻣﻊ ﺑﮫ دوﻟت ﯾﺎ اراﺋﮫدھﻧدﮔﺎن اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ ﮐﮫ ﺧدﻣﺎت  OAAرا اراﺋﮫ ﻣﯽدھﻧد اﻋﺗﻣﺎد ﻧداﺷﺗﮫ
ﺑﺎﺷﻧد ،ﯾﺎ ﻣﻣﮑن اﺳت ﺑرای آﮔﺎھﯽ از اﯾن ﺧدﻣﺎت ﺗﻣﺎس ﺑرﻗرار ﻧﺳﺎزﻧد.
ﺗﻣرﮐز اورﮔﺎن ﺑر ﺑراﺑری ﺧدﻣﺎت ﺑﺎ ھدف اﯾﺟﺎد رواﺑط ﺑﺎ ﮔروهھﺎﯾﯽ ﺻورت ﻣﯽﮔﯾرد ﮐﮫ ﺗﺑﻌﯾض و طرد
را ﺗﺟرﺑﮫ ﮐردهاﻧد ﺗﺎ ﺑﮫﻋﻧوان ﻧﻘطﮫ ﺷروﻋﯽ ﺑرای ﺧروج از ﺳﺎﺑﻘﮫ ﺗﺑﻌﯾض و طرد اورﮔﺎن ،ﺑﺗوان اﻋﺗﻣﺎد
اﯾن ﺟواﻣﻊ را ﺑﮫ دﺳت آورد و ﺧدﻣﺎت در دﺳﺗرس را ﺑﮫ ﺟواﻣﻊ ﻣﺣروم اراﺋﮫ ﻧﻣود.
ﺑﮭﺑود از ﮐووﯾد:19-
در طول ھﻣﮫﮔﯾری ،ﺳﯾﺳﺗم ﺧدﻣﺎت و ﭘﺷﺗﯾﺑﺎﻧﯽ اورﮔﺎن روشھﺎی اﺑﺗﮑﺎری را ﺑرای اراﺋﮫ ﺧدﻣﺎت از راه
دور ﭘﯾدا ﮐرده اﺳت  -از وﻋدهھﺎی ﻏذاﯾﯽ ﺗﺣوﯾل داده ﺷده درب ﻣﻧزل ﮔرﻓﺗﮫ ﺗﺎ دورهھﺎی ﺳﻼﻣت از راه
دور و ﺧطوط ﺗﻠﻔن ﮐﻣﮏرﺳﺎﻧﯽ ﺑرای ﮐﻣﮏ ﺑﮫ اﻓراد ﺳﺎﻟﻣﻧد ﮐﮫ در اﻧزوای اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ و ﺗﻧﮭﺎﯾﯽ ﺑﮫ ﺳر
ﻣﯽﺑرﻧد.
ﺑﺎ ﺗوﺟﮫ ﺑﮫ ﮐﺳب اﯾن ﺗﺟرﺑﮫ در طول ھﻣﮫﮔﯾری و اﻧﺗظﺎر ﭘﺎﯾﺎن ﯾﺎﻓﺗن ھﻣﮫﮔﯾری طﯽ در دو ﺳﺎل آﯾﻧده،
اورﮔﺎن ﺑر ﺗﻼشھﺎی ﻣﺗﻌدد ﺑرای ﺑرﻗراری ﺧدﻣﺎت ﺑﮫ ﺷﮑل ﺣﺿوری ھﻣﺎﻧﻧد ﻗﺑل از ھﻣﮫﮔﯾری ﻣﺗﻣرﮐز
ﺷده اﺳت ،در ﻋﯾن ﺣﺎل ﮐﮫ از اﯾن ھﻣﮫﮔﯾری آﻣوﺧﺗﮫ اﺳت ﭼﮕوﻧﮫ ﺑﮫ اﻓراد ﺳﺎﻟﻣﻧد ﺑﯾﺷﺗری دﺳﺗرﺳﯽ ﭘﯾدا
ﮐﻧد ﮐﮫ ﻣﻧزوی ﺷدهاﻧد و ﻣﯽﺗواﻧﻧد از روشھﺎی اراﺋﮫ ﺧدﻣﺎت از راه دور ﮐﮫ در طول ھﻣﮫﮔﯾری ﺑﮫﺳرﻋت
ﺗوﺳﻌﮫ ﯾﺎﻓﺗﮫ ،ﺑﮭرهﻣﻧد ﺷوﻧد.

اھداف ﺑراﺑری ﺧدﻣﺎت:
• اﯾﺟﺎد و ﺑرﻗراری رواﺑط ﺑﺎ ﮔروهھﺎ و ﺳﺎزﻣﺎنھﺎﯾﯽ ﮐﮫ در ﮔذﺷﺗﮫ ﯾﺎ درﺣﺎل ﺣﺎﺿر در ﺑرﻧﺎﻣﮫھﺎی
 APDاز ﺟﻣﻠﮫ ﺑرﻧﺎﻣﮫھﺎ و ﺧدﻣﺎت آﻣرﯾﮑﺎﯾﯽھﺎی ﺳﺎﻟﻣﻧد ﺧدﻣﺎت ﮐﻣﺗری درﯾﺎﻓت ﻣﯽﮐردهاﻧد.
• اﯾﺟﺎد ظرﻓﯾت ﺗرﺟﻣﮫ زﺑﺎن و ﺗرﺟﻣﮫ ﻟﺣظﮫای ﺑﮫ ﻣﻧظور ﺑﮭﺑود دﺳﺗرﺳﯽ اﻓراد ﺳﺎﻟﻣﻧد ﮐﮫ از زﺑﺎن
اﻧﮕﻠﯾﺳﯽ ﺑﮫ ﻋﻧوان زﺑﺎن اول ﺧود اﺳﺗﻔﺎده ﻧﻣﯽﮐﻧﻧد ﺑﮫ ﺑرﻧﺎﻣﮫھﺎ.
• اﯾﺎﻟت ﺑﺎ ﺷرﮐﺎی ﻣﺣﻠﯽ  AAAﺧود ﺑﮫ ﻣﻧظور اﯾﺟﺎد ،ﺣﻔظ و ﺗداوم ﺑرﻧﺎﻣﮫھﺎی ﺑراﺑری ﺧدﻣﺎت
ﺟﮭت ﺑرآورده ﮐردن ﻧﯾﺎزھﺎ و ﺗرﺟﯾﺣﺎت ﻣﺣﻠﯽ در ھر ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻧطﻘﮫای در زﻣﯾﻧﮫ ﺳﺎﻟﻣﻧدی در
اورﮔﺎن ھﻣﮑﺎری ﺧواھد ﮐرد.
• اﻧﺟﺎم ﻧﯾﺎزﺳﻧﺟﯽ در ﺳطﺢ اﯾﺎﻟت ﺑرای ﺑرطرف ﮐردن ﺷﮑﺎف ﺧدﻣﺎت ﻗﺑل از اﯾﺟﺎد طرح ﺑﻌدی
اﯾﺎﻟت درﺧﺻوص ﺳﺎﻟﻣﻧدی.
اھداف ﺑﮭﺑود از ﮐووﯾد:19-
• درس ﮔرﻓﺗن از ﺗﺟرﺑﯾﺎت اراﺋﮫ و درﯾﺎﻓت ﺧدﻣﺎت و ﭘﺷﺗﯾﺑﺎﻧﯽ در ﺣﯾن ھﻣﮫﮔﯾری ،ﺑﺎ ھدف ﺗداوم
ﺧدﻣﺎت ﻧوآوراﻧﮫای ﮐﮫ در طول ھﻣﮫﮔﯾری اراﺋﮫ ﺷده اﺳت ،ﺗﻌﯾﯾن اﺳﺗراﺗژیھﺎی ﻗﺎﺑل اﺗﮑﺎ و
ﺷﻧﺎﺳﺎﯾﯽ اﺳﺗراﺗژیھﺎﯾﯽ ﮐﮫ ﺗﺄﺛﯾرات ﻗﺎﺑل ﺗوﺟﮭﯽ ﻧداﺷﺗﮫاﻧد.
• اﯾﺟﺎد ﻣﺟﻣوﻋﮫای ﺟﺎﻣﻊ از ﺳﯾﺎﺳتھﺎ ،ﺷﯾوهھﺎ و ﭘروﺗﮑلھﺎ ﺑرای ﭘﺎﺳﺧﮕوﯾﯽ ﻓﻌﺎﻻﻧﮫ ﺑﮫ ﺷراﯾط
اﺿطراری آﯾﻧده ،از ﺟﻣﻠﮫ وﺿﻌﯾتھﺎی اﺿطراری ﺑﮭداﺷت ﻋﻣوﻣﯽ ،ﺑﻼﯾﺎی طﺑﯾﻌﯽ ﯾﺎ ﺳﺎﯾر
اﺧﺗﻼﻻت در ﺧدﻣﺎت و ﭘﺷﺗﯾﺑﺎﻧﯽ.

ﺳﺎﯾر ﺣوزهھﺎی ﺗﻣرﮐز و اھداف
ﺧدﻣﺎت ﺗﻐذﯾﮫ:
• ﺗﻌدﯾل ﺧدﻣﺎت ﺗﻐذﯾﮫ ﭘس از ﮐووﯾد  -ﺑﺎزﮔﺷت ﺑﮫ ﺻرف ﻏذای دﺳﺗﮫ ﺟﻣﻌﯽ ،ﮐﺎھش ﺳطﺢ HDM
ﺑرای ﺗﻣرﮐز ﻣﺟدد ﺑر ﮐﺳﺎﻧﯽ ﮐﮫ اﻟزاﻣﺎت  HDMرا ﺗﺎ ﺣد زﯾﺎدی ﺑرآورده ﻣﯽﮐﻧﻧد.
• اﺳﺗﻔﺎده از دادهھﺎ ﺑرای ﺗﻣرﮐز ﻣﺟدد ﺑر ﺧدﻣﺎت ﺗﻐذﯾﮫ ﺟﮭت ﺟﻣﻌﯾتھﺎی در ﻣﻌرض ﺑﯾﺷﺗرﯾن ﺧطر
و ﺗﻘوﯾت ﺧدﻣﺎت ﭘﺎﺳﺧﮕو از ﻟﺣﺎظ ﻓرھﻧﮕﯽ.
ارﺗﻘﺎی ﺳﻼﻣت و ﭘﯾﺷﮕﯾری از ﺑﯾﻣﺎری:
• ارﺗﻘﺎی ﺑراﺑری ﺧدﻣﺎت ﺑرای اطﻣﯾﻧﺎن از دﺳﺗرﺳﯽ ﻓراﮔﯾر ﺑﮫ ﺑرﻧﺎﻣﮫھﺎ و ﻣﻧﺎﺑﻊ ﭘﯾﺷﮕﯾری از
ﺑﯾﻣﺎری و ارﺗﻘﺎی ﺳﻼﻣت و ازﺳرﮔﯾری ﺑرﻧﺎﻣﮫھﺎی ﺣﺿوری در زﻣﺎﻧﯽ ﮐﮫ اﻧﺟﺎم ﭼﻧﯾن ﮐﺎری
ﺑﯽﺧطر ﺑﺎﺷد.

• ھﻣﮑﺎری ﺑﺎ ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﮭداﺷت اورﮔﺎن ) (OHAﺗﺎ ﺑﺗوان از ﻣﻧﺎﺑﻊ ﻣوﺟود در طرح ﺑﮭﺑود ﺳﻼﻣت
اﯾﺎﻟت ،ﯾﻌﻧﯽ  Healthier Together Oregonاﺳﺗﻔﺎده ﮐرد.
ﺑرﻧﺎﻣﮫ ﻣﻠﯽ ﻣراﻗب ﺧﺎﻧواده:
• اﻓزاﯾش دﺳﺗرﺳﯽ و ﻣﻧﺎﺑﻊ ﺑرای ﻣراﻗﺑﺎن ﺧﺎﻧواده ﮐﮫ ﺧدﻣﺎت ﮐﻣﺗری درﯾﺎﻓت ﮐردهاﻧد ﯾﺎ در ﻣﻌرض
ﺧطر ھﺳﺗﻧد.
ﺑرﻧﺎﻣﮫھﺎی ﺑوﻣﯾﺎن آﻣرﯾﮑﺎ و ھﻣﺎھﻧﮕﯽ ﻓﺻل :III/VI
• ﺑﮭﺑود ھﻣﺎھﻧﮕﯽ ﻋﻧوان /IIIﻋﻧوان  VIاز طرﯾﻖ ارﺗﺑﺎط ﻣداوم ،ھﻣﮑﺎری و ھﻣﺎھﻧﮕﯽ ﻧزدﯾﮏ ﺑﺎ
ﺑرﻧﺎﻣﮫ  (Tribal Navigator (TNPدر ﺳطﺢ اﯾﺎﻟﺗﯽ و  AAAﻣﺣﻠﯽ.
ﺑرﻧﺎﻣﮫرﯾزی ﻣﺑﺗﻧﯽ ﺑر ﻣﺷﺎرﮐت/ﺷﺧصﻣﺣور:
• ﻣﺗﻌﮭد ﺷدن ﺑﮫ ﺗﻐﯾﯾر ﻓرھﻧﮓ و اﻗداﻣﺎت ﻣرﺑوط ﺑﮫ اﻧﺗﻘﺎل ﺧدﻣﺎت ﺑﮫ ﻣﺑﻧﺎﯾﯽ ﺷﺧصﻣﺣور و
ﺷﺧصﻣﺑﻧﺎ.
ﺑرﻧﺎﻣﮫھﺎی ﮐﻣﮏ ﺣﻘوﻗﯽ و ﺣﻘوق ﺳﺎﻟﻣﻧدان:
• اراﺋﮫ و ﺣﻔظ ﺧدﻣﺎت ﺣﻘوﻗﯽ ﻣؤﺛر درﯾﺎﻓتﮐﻧﻧده ﺑودﺟﮫ  OAAﻋﻧوان  III-Bدر ھر ﺷﮭرﺳﺗﺎن
اورﮔﺎن.
• ارﺗﻘﺎ و ﺣﻔظ آﮔﺎھﯽ و ﭘﯾﺷﮕﯾری از ﺑﮭرهﮐﺷﯽ ﻣﺎﻟﯽ از ﺳﺎﮐﻧﺎن ﺳﺎﻟﻣﻧد اھل اورﮔﺎن.
ﺷﻣﺎ ﻣﯽﺗواﻧﯾد اﯾن ﻣﺗن را ﺑﮫ زﺑﺎنھﺎی دﯾﮕر ،ﺑﺎ ﺣروف درﺷت ،ﺧط ﺑرﯾل ﯾﺎ ھر ﻓرﻣﺗﯽ ﮐﮫ ﻣﯽﺧواھﯾد،
درﯾﺎﻓت ﮐﻧﯾد .ﺑﺎ واﺣد ﺧدﻣﺎت و ﭘﺷﺗﯾﺑﺎﻧﯽھﺎی اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ ﺑﮫ ﺷﻣﺎره  (503) 945-6237ﯾﺎ اﯾﻣﯾل
 SUA.Email@state.or.usﺗﻣﺎس ﺑﮕﯾرﯾد .ﻣﺎ ﺗﻣﺎم ﺗﻣﺎسھﺎی رﻟﮫ را ﻣﯽﭘذﯾرﯾم .ھﻣﭼﻧﯾن ﻣﯽﺗواﻧﯾد ﺑﺎ
ﺷﻣﺎره  711ﺗﻣﺎس ﺑﮕﯾرﯾد.

