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 ملخص تنفيذي  

    

 من نحن

أحد المراكز  NYU Langone Healthيعد 
ي البالد. مؤلف 

 
الطبية األكاديمية الرائدة ف

 NYU Langone Hospitalsمن 
(“NYULH”)  و ،NYU Grossman 

School of Medicine (“NYUSoM”)  ،
 NYU Long Island School ofو

Medicine (“NYULISoM”)  و ،
Family Health Centers at NYU 

Langone ،  NYU Langone Health 
مهمة ثالثية: للخدمة والتعليم واالكتشاف. 

ي قلب 
 
، مع مرافق  Manhattanيقع ف

ي جميع أنحاء منطقة 
 
 Newإضافية ف

York City . 
 

ي جميع أنحاء 
 
،  NYU Langone Healthف

نقدم المساعدة المالية للمرض  ذوي 
الدخل المحدود بغض النظر عن حالة 
التأمي   الخاصة بهم. للحصول عىل 

 NYULH financialمعلومات حول  
assistance program  :انتقل إىل ،

anchttps://nyulangone.org/insur
assistance-financial-billing-e 

 

  

 تطوير خطة خدمة المجتمع لدينا

   

 Community Serviceكل ثالث سنوات ، ُيطلب من جميع المستشفيات غي  الهادفة للرب  ح إنشاء   
Plan-  ي االحتياجات الصحية العليا للمجتمع. تبدأ ي تلتر

امج الت   Communityوهي خطة لتقديم الير
Service Plan  بتقييم االحتياجات الصحية للمجتمع وتقييم األصول. يتضمن ذلك مراجعة بيانات

المجتمع المحىلي والمعلومات من أفراد المجتمع حول احتياجاتهم وأولوياتهم الصحية. يوضح لنا هذا 
ي معالجة هذه

 
ي منها المجتمعات وكيف يمكننا المساعدة ف

ي تعان 
 التقييم ما هي المخاوف الصحية الت 

ي تتماشى مع 
 the New York Stateالمخاوف. ثم نقوم بوضع خطة لتلبية هذه االحتياجات الت 

Prevention Agenda وأولويات الصحة العامة لNew York City وNassau County . 

 
 مجتمعاتنا

( مجتمعات متنوعة من الناس مع مجموعة متنوعة من NYULH) NYU Langone Healthيخدم 

-2022السابقة ، تركز خطة  Community Service Planالمخاوف الصحية. كما هو الحال مع 

 Redو  Sunset Park، و  Manhattanفي  Chinatownو Lower East Sideعلى  2024
Hook  فيBrooklyn مع إضافة مستشفى  2022. في عام ،NYU Langone - Long Island ( 

Winthrop University Hospital  ، )ا تقييم االحتياجات واألصول مع قادة سابقًا
ً
أكملنا أيض

ي 
 . Hempstead  ،Nassau County ،Long Islandالمجتمع والمقيمي   ف 

 
تعكس هذه المجتمعات عدد المرضى في المستشفيات وهي قريبة جغرافيًا من المستشفيات التي تضم 

NYU Langone Health.  عىل الرغم من أن هذه المجتمعات ليست قريبة من بعضها البعض ، إال
ي ذلك تنوع سكانها ، والمنظمات المجتمعية القوية ، وجيوب 

ي أوجه تشابه مهمة ، بما ف 
ك ف  أنها تشي 

وة األعىل.  ي المناطق ذات الير
 الفقر ف 

  

  
  
  

    

 

 

 

 

 

 (.2022مارس  30؛ ) https://data.census.gov/cedsci؛  data.census.govمصدر الخريطة: مكتب اإلحصاء األمريكي؛ باستخدام 

 

Lower East Side/ 
Chinatown, Manhattan  

Hempstead  
Nassau 

Sunset Park  
Brooklyn  

Red Hook  
Brooklyn  

https://urldefense.proofpoint.com/v2/url?u=https-3A__nyulangone.org_insurance-2Dbilling-2Dfinancial-2Dassistance&d=DwMFAg&c=slrrB7dE8n7gBJbeO0g-IQ&r=vwU8TB4ohH4zIoRPkO0X4fX0W2Lx3RaEOj0RY80o2xU&m=xCi5QpjQrVT_8bpYCZB3y5F94V2xovskRZ8uhgT24bE&s=Jrwg4D396i8dGWerBjHm5Twy9_gcdoVCa2tUsnPO5jY&e=
https://urldefense.proofpoint.com/v2/url?u=https-3A__nyulangone.org_insurance-2Dbilling-2Dfinancial-2Dassistance&d=DwMFAg&c=slrrB7dE8n7gBJbeO0g-IQ&r=vwU8TB4ohH4zIoRPkO0X4fX0W2Lx3RaEOj0RY80o2xU&m=xCi5QpjQrVT_8bpYCZB3y5F94V2xovskRZ8uhgT24bE&s=Jrwg4D396i8dGWerBjHm5Twy9_gcdoVCa2tUsnPO5jY&e=
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القوة واألولويات  المشاركة العامة جزء مهم من عمليتنا. تحدثنا مع سكان المجتمع ومقدمي الخدمات وخبراء الصحة العامة والسياسات لفهم االحتياجات ونقاط
مخاوف صحية مماثلة. ال يزال الحد الصحية. قمنا أيًضا بمراجعة البيانات لفهم المخاطر والتفاوتات الصحية والموارد والخدمات الحالية. تشترك مجتمعاتنا في 

الل برامج من استخدام التبغ ، وضمان الوصول إلى الغذاء الصحي والبيئات اآلمنة ، والوقاية من أمراض القلب واألوعية الدموية ، ودعم األسر من خ
جات الصحية واالجتماعية واالقتصادية ، وال سيما اإلسكان ، الطفولة المبكرة والمراهقة ، من األولويات القصوى. هناك أيًضا قلق متزايد بشأن تقاطع االحتيا

 عبر جميع المجتمعات والشركاء. 

    
تعزيز صحة النساء والرضع 

 واألطفال
 من األمراض المزمنةالوقاية   

 عن طريق الحد من استخدام التبغ
ي 
 
من ذوي الدخل  New York٪ من سكان 14٪. لكن 11إىل  New York Cityانخفض التدخي   ف

ي 
 
وظل دون  (٪19)أعىل  New York Cityالمنخفض يدخنون. معدل التدخي   للرجال اآلسيويي   ف

ي 2002تغيي  نسبًيا منذ عام 
 
 Nassau Countyمن  Hempstead (17٪). كما أن التدخي   أعىل ف

(12٪) . 
 

 من خالل معالجة تقاطع الصحة واإلسكان 
بي   عدم استقرار اإلسكان وسوء الحالة الصحية وزيادة الحاجة أظهرت العديد من الدراسات الصلة 

د من مخاطر اإلصابة باألمراض المزمنة والمعدية ومشكالت  إىل خدمات الرعاية الصحية. يزيد التشى
الصحة العقلية. عبء اإليجار الشديد واالكتظاظ والطرد يمكن أن يؤدي إىل التوتر واالكتئاب والقلق 

 الرعاية واألدوية. يمكن أن تسبب المشكالت الهيكلية والعفن واآلفات وقلة فرص الحصول عىل
ي الجهاز التنفسي وسقوط وإصابات أخرى. يعتير عدم استقرار اإلسكان وجودته من 

مشاكل ف 
ي جميع مجتمعاتنا. 

 المحددات االجتماعية ذات األولوية العالية للصحة ف 
 

 من خالل تعزيز األكل الصحي واألمن الغذائي
ي أو الوصول إىل الغذاء المغذي( ضاًرا بالصحة ويشكل يع

ي )نقص الغذاء الكاف 
د انعدام األمن الغذان 

، لم يكن  COVIDمشكلة خاصة لألطفال الصغار ألنه يمكن أن يؤثر عىل نموهم. حت  قبل جائحة 
ي 
ة بالغي   ف  ي  New York Cityلدى واحد من كل عشى

ي بعض األحيان ما يكف 
ي كثي  من األحيان أو ف 

ف 
من الطعام لتناوله. المعدالت أعىل بالنسبة للبالغي   الالتينيي   والسود واآلسيويي   مقارنة بالبالغي   
ي ، وقد أبلغت العديد من المنظمات 

البيض. لقد أدت جائحة كوفيد إىل تفاقم انعدام األمن الغذان 
ة ي مخازن الطعام.  المجتمعية عن زيادات كبي 

ي تقدم خدماتها ف 
ي عدد العائالت الت 

 ف 
 

ي المجتمعات منخفضة الدخل حيث قد ال تتوفر موارد الحي 
 -السمنة ال تزال وباء. وهي أكير شيوًعا ف 

ي 
ي -مثل الغذاء الصحي واألماكن اآلمنة للنشاط البدن 

ي العديد من األطفال الذين شوهدوا ف 
. يعان 

Sunset Park  وHempstead  من زيادة الوزن أو السمنة. تعتير الوقاية من السمنة ومعالجتها
 أولوية قصوى لدى سكان وقادة المجتمع. 

 

غالًبا ما يعرض الفقر األمهات لخطر اإلصابة 
باالكتئاب والمشاكل أثناء الحمل ، ويعرض 

األطفال لخطر تدهور الصحة ومشاكل النمو. 
وس كورونا المستجد  زادت جائحة في 

)كوفيد( من التوتر لدى العديد من العائالت. 
كما أن تصاعد المشاعر المعادية للمهاجرين 

يزيدان من المخاوف  وتأثي  العنف والعنرصية
بشأن رفاه األم والطفل. باإلضافة إىل ذلك ، 
ي سن 

بينما انخفضت معدالت المواليد ف 
ي 
 Sunsetالمراهقة ، تظل المعدالت أعىل ف 

Park  وHempstead يعد دعم رفاهية .

ي 
النساء والرضع واألطفال والمراهقي   أولوية ف 

 جميع مجتمعاتنا. 
 
 

 تعزيز بيئة صحية وآمنة
 

السقوط هو السبب الرئيسي للوفاة المرتبطة 
باإلصابة وزيارات المستشفى للبالغين الذين 

عاًما أو أكثر في والية  65تبلغ أعمارهم 

نيويورك. مع تقدم السكان في العمر ، يعد منع 
السقوط أمًرا أساسيًا لتعزيز الصحة وتمكين 

 كبار السن من البقاء مستقلين.  
 
 
 
 



 خطتنا للوقاية من األمراض المزمنة
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Tobacco Free Community   Healthy Food Initiative 

    

يتعامل مجتمع التحرر من التبغ مع معدالت التدخين المرتفعة بين السكان 
المهاجرين من خالل تسهيل الوصول إلى عالج اإلقالع عن التدخين وتقليل 

تعرض األطفال للتدخين السلبي من خالل الشراكة المجتمعية والدعوة 
م والتوعية واالستشارة واإلحالة إلى اإلقالع والخدمات الصحية. يخد

Tobacco Free Community  السكان فيLower East Side   و

Chinatown  ،Red Hook  و ،Sunset Park  وأحياء أخرى في ،

New York City. 

  
 
 

Healthy Food Initiative هي تدخل قائم على األدلة لمعالجة انعدام

األمن الغذائي الذي يشمل المساعدة الغذائية الطارئة ، والفحص وإدارة 
لحاالت ، وتثقيف المجتمع ، وائتالف النظم الغذائية على مستوى المجتمع. ا

والمجتمعات  Sunset Parkتخدم مبادرة الغذاء الصحي األسر في 

 المجاورة.

    

Stanford Chronic Disease Self-Management 
Program 

  

Greenlight 

    

Stanford Chronic Disease Self-Management Program عبارة

عن سلسلة تثقيفية قائمة على األدلة يتم تيسيرها بواسطة ممرضات 
مسجالت في البيئات المجتمعية ، مثل المكتبات العامة ، لمساعدة األشخاص 

المصابين بأمراض مزمنة على إدارة أعراضهم والعيش حياة صحية 
-The Stanford Chronic Disease Selfوُمرضية. يخدم  

Management Program  المقيمين فيHempstead   وأحياء أخرى

 . Long Islandفي 
 

  Greenlight  هو برنامج تغذية ونمط حياة صحي قائم عىل األدلة ومكيف
ي الوالدة إىل عامي   

اوح أعمارهم بي   حديتر ثقافًيا آلباء األطفال الذين تي 
لتحسي   محو األمية الصحية وتعزيز السلوكيات الصحية من خالل تدريب 

مقدمي الخدمة والمشاركة األرسية وتوزي    ع الكتيب واألدوات. يخدم 
Greenlight   ي

ي مراكز الرعاية األولية لألطفال ف 
األطفال وعائالتهم ف 

Lower East Side  وChinatown  وSunset Park  وHempstead . 

    

Red Hook Community Health Network   Racial and Ethnic Approaches to 
Community Health for Asian Americans  

    

 Red Hook Community Health Network  هي شبكة من
كاء الصحة الذين يوسعون الوصول إىل  المنظمات المجتمعية ورسى

ي  Red Hookالخدمات الصحية لسكان 
، وخاصة أولئك الذين يعيشون ف 

مساكن عامة ، من خالل برنامج العاملي   الصحيي   المجتمعيي   
 Red Hook Communityومجموعات العمل المجتمعية. تعمل شبكة 

Health Network  ي
 . Red Hookمع المنظمات والمقيمي   ف 

  Racial and Ethnic Approaches to Community Health for 
Asian Americans (REACH FAR)  هو برنامج للتدريب الصحي

والفحص والوصول إلى الغذاء الصحي مصمم ثقافيًا لآلسيويين والعرب 
ة مرض السكري وأمراض القلب واألوعية األمريكيين للوقاية وتحسين إدار

و   Lower East Sideمع المساجد في  REACH FARالدموية. تعمل 

Sunset Park. 



 خطتنا للوقاية من األمراض المزمنة
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Health x Housing Lab   Community Health Worker Resource and 
Research Center 

    

إلى تعزيز المساواة في الصحة والصحة  Health x Housing Labيهدف 

من خالل المساهمة في مستقبل يتمتع فيه جميع األشخاص بإسكان آمن 
ومستقر وبأسعار معقولة من خالل توفير إرشادات قائمة على األدلة بشأن 

المبادرات والسياسات والتعليم والتطوير الوظيفي لقادة المستقبل عند 
 Newمع  Health x Housing Labقاطع الصحة والسكن. يعمل الت

York City  وقادة السياسة الوطنية ، والمدافعين ، واألشخاص الذين لديهم

 تجربة معيشية للتشرد ، ومقدمي خدمات اإلسكان والرعاية الصحية.

  
 
 

-CHWيعمل مركز موارد وبحوث العاملين في مجال الصحة المجتمعية )
RRCيع نطاق الوصول إلى التدريب والمعلومات المحدثة حول ( على توس

الموضوعات الصحية وموارد المجتمع للعاملين في مجال الصحة 
فرًصا للتطوير االجتماعي  CHW-RRC(. يوفر CHWsالمجتمعية )

 NYU Langoneوالمهني للعاملين في صحة المجتمع داخل نظام 
Healthالفرص لدعم المنظمات  . كما يوفر الدعم الفني والتقييم وعقد

المجتمعية والنظم الصحية والوكاالت البلدية والمنظمات البحثية لمساعدتهم 
على تعزيز برامج العاملين الصحيين المجتمعيين وفهم دور العاملين 

 الصحيين المجتمعيين بشكل أفضل في تعزيز صحة المجتمعات الضعيفة.  

   

   

   
   

    

   

Brooklyn Health & Housing Consortium 

    

   
 
 

Brooklyn Health & Housing Consortium  عبارة عن شبكة
دين والخدمات  تعاونية من منظمات الرعاية الصحية واإلسكان والمشى

كاء الحكوميي   لتحسي   العدالة الصحية واستقرار  االجتماعية والشى
اإلسكان من خالل تعزيز العالقات عير القطاعات ، وإبالغ السياسات ، 

ي الخطوط األمامية الذين يدعمون سك
ان وبناء قدرات العاملي   ف 

Brooklyn   .الذين لم تتم تلبية احتياجاتهم الصحية والسكنية 



  والرضع واألطفالخطتنا لتعزيز صحة النساء 
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Project SAFE   ParentChild+ 

    

Project SAFE  وس نقص هو برنامج للوقاية من حمل المراهقات وفي 
ية / اإليدز ، باستخدام نموذج القيادة الشبابية القائمة عىل  المناعة البشى

كي   بشكل خاص عىل الفوارق بي   
األدلة وتثقيف األقران. وينصب الي 

ون أقليات  ي أرس منخفضة الدخل و / أو يعتير
 
الشباب الذين يعيشون ف

اوح أعمارهم بي    Project SAFE. يخدم عرقية أو إثنية الشباب الذين تي 
ي  24و  11

 
ي  Sunset Parkعاًما ف

 
 . Brooklynوأحياء أخرى ف

  
 
 

ParentChild+ هو برنامج وطني للزيارات المنزلية قائم على األدلة 

 يعزز محو األمية المبكرة ، وتربية األطفال ، واالستعداد للمدرسة من
 خالل زيارات منزلية مرتين في األسبوع لمدة عامين. يخدم

ParentChild+ اوح أعمارهم بي   2-4 سنوات   اآلباء وأطفالهم الذين تي 
Sunset Park   ي

 
 . ف
 

    

Family Support Services   ParentCorps 

    

Family Support Services هي برنامج قائم على األدلة يدعم صحة

الطفولة ونموها من خالل فحص االحتياجات االجتماعية األسرية وتنسيق 
 Reach Out andالرعاية. يشمل الدعم البرنامج الوطني المدعوم باألدلة 

Read program  والذي يقدم كتبًا ورسائل حول أهمية القراءة في ،

مع  Family Support Servicesمل فحوصات طب األطفال الروتينية. تع

 NYU Langone Health - Longالعائالت التي لديها أطفال مرضى في 
Island Pediatric Primary Care Center  فيHempstead. 

  
 
 

ParentCorps  ي مرحلة الطفولة المبكرة قائم عىل
هو عبارة عن تدخل ف 

األدلة ومتمحور حول األرسة لآلباء والمعلمي   وأطفال ما قبل الروضة ، 
وهو مصمم لتحسي   صحة األطفال وسلوكهم وتعلمهم. تعمل 

ParentCorps  ي
 . Sunset Parkمع اآلباء والمعلمي   واألطفال ف 

    

     

Video Interaction Project 
 

    

   
 

 

Video Interaction Project (VIP) هو برنامج األبوة واألمومة القائم 

 على األدلة في عيادات األطفال والذي يوفر زيارات فردية مدتها 25 دقيقة

 يستخدم تصوير الفيديو واأللعاب والكتب والموارد المناسبة VIP مع مدرب

  .للنمو لمساعدة اآلباء في دعم التطور المبكر و محو األمية في أطفالهم
ي مراكز الرعاية األولية لألطفال والمواقعVIP  أطفالهم. يخدم

 العائالت ف 
ي 
 Sunset Park المجتمعية ف 



 خطتنا لتعزيز البيئات الصحية واآلمنة
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 قيمنا األساسية

 التميز -التنوع  -النزاهة  -االحترام  -األداء 

على:  NYU Langone Healthمن موقع  2024-2022خدمة المجتمع  يمكن تنزيل نسخ من التقييم الكامل الحتياجات المجتمع الصحية وخطة

plan-service-assessment-needs-health-story/community-http://www.nyulangone.org/our. 
 

، أستاذ مساعد باحث ومدير خطة خدمة المجتمع ، قسم صحة السكان على:  Sue A. Kaplan  ،JDلألسئلة والتعليقات ، يرجى االتصال بـ 

sue.kaplan@nyulangone.org  ، أو كاثلين هوبكنز ، نائب الرئيس للبرامج المجتمعيةlth Centers at NYU Langone HealthFamily Hea  :على

kathleen.hopkins@nyulangone.org. 

 

 A Matter of Balance   Tai Chi for Arthritis for Fall Prevention 

    

A Matter of Balance  هو برنامج تدريبي من ثماني جلسات قائم على

األدلة لتقليل الخوف من السقوط وزيادة مستويات النشاط بين كبار السن 
كبار  A Matter of Balanceالمقدمين في المستشفيات والمجتمع.  يخدم 

 األخرى. Long Islandوأحياء  Hempsteadالسن من 

  
 
 

Tai Chi for Arthritis for Fall Prevention   هو برنامج قائم على أدلة

 60تاي تشي للحد من مخاطر السقوط للبالغين الذين تزيد أعمارهم عن 

 Tai Chi for Arthritis for Fallعاًما في المستشفيات والمجتمع.  يخدم 
Prevention  كبار السن منHempstead  وأحياءLong Island 

 األخرى.

  

 والتكيفخطتنا للتقييم المستمر 

    

Brooklyn Data Station 
سيستمر مجلس التنسيق الخاص بنا ، المكون من شركاء المجتمع وقادة   

، في االجتماع كل ثالثة أشهر لمراجعة  NYU Langone Healthبرنامج 

، اعتمد المجلس التنسيقي  2020التقدم المحرز في جميع البرامج. في عام 

مبادئ لزيادة مشاركة المجتمع ، وتحسين العدالة الصحية ، وتنفيذ أجندة 
مناهضة للعنصرية. اختارت كل مبادرة من مبادرات خطة خدمة المجتمع 

لمبادئ كنقطة تركيز للتحسين.  سنواصل العمل مع واحًدا أو أكثر من هذه ا
المجتمع وشركائنا لفهم تأثير برامجنا ، وتحديد احتياجات المجتمع الجديدة ، 

 ووضع استراتيجيات لتحسين صحة مجتمعاتنا.

   

التحليل والمساعدة الفنية ألعضاء مجلس  Brooklyn Data Stationتوفر 

التنسيق من أجل تقييمات االحتياجات المستمرة ، وبناء الشراكة ، وتخطيط 
 البرامج ، والتقييم.

  

http://www.nyulangone.org/our-story/community-health-needs-assessment-service-plan
mailto:sue.kaplan@nyulangone.org
mailto:kathleen.hopkins@nyulangone.org

