بهبود سالمتی :صحبتی از جامعه
سالمت خوب برای توانایی کار ،یادگیری ،رشد و پیشرفت
ضروری است .برای درک بهتر چگونگی بهبود سالمتی در
جوامع فقیر ،اداره هلت َیر ِهیر ) (HealthierHereو مرکز
صحی ملتی کلچر ) (Center for MultiCultural Healthبا
 18سازمان های مبتنی بر جامعه مشارکت کرده است .این
سازمان ها پنچ گروه تمرکزی و  908نظر سنجی شخصی را
در  11زبان انجام دادند .چیزیکه ما اموخته ایم در ذیل درج
گردیده:

سازمان های شرکت کننده
African American Health Board • Association of Zambians • Congolese
Integration Network • Consejo Counseling and Referral Service • Falis
• Community Services • Khmer Health Board • Latino Community Fund
• Living Well Kent • Lutheran Community Services • Mother Africa
Pacific Islander Health Board • Pamoja Christian Church • Sisters in
• Common • Somali Health Board • TI-Plus • Vietnamese Health Board
Washington State Coalition of African Community Leaders • ZACUSA

مردم نمی توانند مراقبت الزم را دریافت کنند
دالیل اصلی که چرا
> ادویه شامل پوشش بیمه نیست
> نداشتن بیمه صحی
> هزینه بیش ازحد  /پیش
پرداخت بیمه خیلی زیاد است.

از هر  ۵نفر  ۳شخص
نسخه تجویز شده را در سال
گذشته مصرف نکردند.

دالیل اصلی که چرا
> قیمت
> نداشتن بیمه صحی
> نداشتن پول پیش پرداخت بیمه
> مشکالت مرخصی از مکتب و
یا وظیفه

از  ۴نفر  ۳شخص بیمار
و یا عضو فامیل آنها در سال
گذشته از خدمات صحی استفاده
نکرده.

بیمه می تواند گیج کننده باشد
از  ۵نفر  ۲شخص آسان یافتن که
> درک و یا فهمیدن پوشش بیمه صحی
> تجدید نمودن بیمه

چگونه این را با تجربه خود مقایسه
میکنید؟
چه چیزها متفاوت یا مشابه است؟
چی نظریات دیگری دارید برای بهبود
بخشیدن خدمات صحی در جامعه خود؟
برای کسب اطالعات بیشتر در
مورد این برسی و کار ما لطفا
به HealthierHere.orgمراجعه کنید

فقط ازهر  ۵نفر  ۲شخص
> گرفتن و یا دریافت وقت مالقات آسان
است.
> موجودیت یک شخص در کلینک که
بتواند لسان شما را صحبت کند.

> دانستن عالیم که به کمک صحی نیاز
داشته باشد.

فقط نیم از مجموعه افراد
> فکر میکنند حرف های که میگویند کلینک
آن را درک میکند.

> باور دارند که کلینک فرهنگ آنها را
درک و احترام میگذارد.
> برای رسیدگی به قرار مالقات های
صحی از موتر شخصی استفاده میکنند .در
حالی که نیمه از آنها به فامیل ،دوست ها و
ترانسپورت عامه بستگی دارند.

> کلینک و فارمسی را پیدا کنند که بیمه
آنها را قبول بکند.

؟

دریافت مراقبت های صحی
غالبا دشوار است

> اطالعاتی را که از کلینک آنها دریافت
میکنند به آسانی قابل درک است.

نیم از اشخاص به آسانی میدانند که

شما
چی فکر
میکنید؟

Dari

چیزهای که میتواند باعث بهبودی گردد
> باز بودن کلینک ها در اخیر هفته
> کسس که در کلینک لسان من را صحبت کند
> رساندن ادویه به درب خانه
> داشتن خدمات ترانسپورت به مالقات های صحی
> کسی که برای مسائل بهداشتی کمک کند
> موجودیت کلینک مراقبت جدی در نزدیکی خانه ما
> دستورالعمل های نوشته شده به زبان من

