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 ؟في مجتمعناالقوة مواطن . ما هي أعظم 1

 اوصحي اقوي اأرلينغتون مجتمعجعل صفات مجتمعنا التي تساهم في  مجتمعنانقاط القوة ل أ

المجالس االستشارية والعمليات الهيئات وفرص المدنية مثل الجمعيات المدنية، ال تضمنت فرص المشاركة في المجتمع ب

فرص التطوع للمساعدة في  .الفرص االجتماعية مثل المناسبات العامة الحكومية المفتوحة؛

 إلخ .تلبية احتياجات إخوانهم المقيمين

التنوع االجتماعي والثقافي ب الترحيب ج

 واالقتصادي
 والمحالت التجارية، الخ وبيئات العمل والمدارس والمطاعم واألحياء، لحكومةيشمل ا

تلبية االحتياجات األساسية للجميع  د

 (الغذاء والمأوى والملبس)
( الخ والجماعات الدينية، ومة والوكاالت غير الهادفة للربحيشمل جميع الموارد )الحك

 رعاية جميع ؛المتنوعة لغاتوال والعرق الدخلو اإلعاقة يبمن فيهم األشخاص ذو ،جميعلل

 .الناس في أوقات األزمات واألشخاص الذين يحتاجون إلى الدعم المستمر

على حصول جميع أفراد المجتمع  ه

الفواكه ) بأسعار معقولةالغذاء الصحي 

 (الطازجة والخضروات

يشمل كال من القدرة على الحصول على الغذاء السليم والقدرة على الوصول إلى أحد 

 المتاجر التي تبيع الطعام الصحي.

والوصول إلى  وعبور المشاةومزايا السالمة مثل األرصفة واألضواء  حركة المرور يتضمن الحصول على السكن في متناول الجميع و

، واألرصفة اتومسارات الدراج الوصول إليها والتي يسهلمنة اآلوسائل النقل العام والطرق 

 الخ

دمات وتوافر الخ ية الرعاية الصحية والقدرة على تحمل التكاليفالوصول إلى تغط يتضمن الحصول على الرعاية الصحية للجميع ز

 .والخيارات في مجال الرعاية الصحية الخة قع الجغرافياوالمومواعيد ومقدمي الخدمات وال

شمل الفرص التعليمية للجميع على جميع المستويات، بما في ذلك مرحلة ما قبل ت فرص التعليم للجميع ح

 العالي. معاهد التعليمو والمدارس والجامعات المدرسة

والفرص الترفيهية  النهارية، برامج ما بعد المدرسة نوعية المدارس وخيارات الرعاية يشمل مكان جيد لتربية األطفال ط

 .الخ ،والسالمة والثقافية والفرص االجتماعية

والدعم  ، مساكن الرعاية الكافية على المدى الطويلالسكن المناسب للمتقدمين في السن  يشمل للتقدم في العمرمكان جيد  ي

وفرص الترفيه  والنقل إلى الخدمات الطبية والكنائس والتسوق والرعاية النهاريةالمنزلي 

 .والسالمة والثقافية والفرص االجتماعية الخ

والوصول  وأماكن العبورمثل األرصفة واألضواء  ،السالمةحركة المرور ومزايا  تضمنت نقل جيدة للجميعخيارات  ك

 اتالوصول إليها ومسارات الدراج التي يمكنمنة اآلإلى وسائل النقل العام والطرق 

 .الخ ،واألرصفة

الخدمات والدعم للجميع خالل أوقات  ل

 الشدة واألزمات
والوكاالت غير الربحية  دينيةالمجتمعية ال مساعدةالو وجماعات الدعم الجيران شملت

 .والمنظمات، الخ

األعاصير على سبيل المثال، )وارث الفردية والتأهب للك يالمجتمعاالستعداد  يشمل لحاالت الطوارئ االستعداد الجيد م

، (على سبيل المثال، االنفلونزا الوبائية)، فضال عن التهديدات الصحية (والعواصف الثلجية

 .الخ

 رس والمالعب والحدائق والمتنزهاتالسالمة في المنزل ومكان العمل والمدا يشمل مكان آمن للعيش ن

 .وبرامج مراقبة االحياء، الخ اريةوالمحالت التج
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واالعتداء الجنسي والسرقة، وما إلى  يشمل كال من جرائم العنف )القتل واالعتداء الجريمة تانخفاض معدال س

 والتخريب، وما إلى ذلك(.ذلك( وجرائم الملكية )السطو وسرقة السيارات 

ويشمل  .ومسارات المشي اتالدراجمسارات و الحدائق والمالعب ومراكز الترفيه شملي الوصول إلى الحدائق العامة والترفيه ع

 .رياضية والنوادي الصحية واالتحادات الرياضيةالصاالت الأيضا 

النظيفة، وبرامج إعادة التدوير والحافالت تلوث منخفضة، الهواء النظيف والمياه  ويشمل العيش في بيئة نظيفة وصحية ف

 وبدائل ملكية السيارات الخ

 يتضمن فرص متنوعة وشاملة لألحداث واألنشطة التعليمية. الوصول إلى الفنون والفعاليات الثقافية ص

 بأكمله؟ بالنسبة لمجتمعناهم األ . ما هي القضايا المتعلقة بالصحة2

القضايا المتعلقة بالصحة  أ

 (للمجتمع)
)عدد مرات حدوثها، التي تؤثر في مجتمعنا  السكانصحة ورفاه المواضيع الخاصة ب

 ، الخ(ومدى خطورتها

والخرف،  الرؤية /السمع فقدان موضوعات صحية مثل التهاب المفاصل و تضمنت شيخوخةال ب

 .والخدمات لدعم الشيخوخة في المكان، الخ

 رتفاع ضغط الدم والسكتة الدماغية ومرض السكريتشمل أمراض القلب وا المزمنةاألمراض  ج

 .وأمراض الكلى المزمنة، الخ والسرطان والتهاب المفاصل والربو

شمل التأمين على األسنان والحصول تأيضا باسم صحة الفم واألسنان، و ةالمعروف صحة األسنان د

 .سنان، الخلألعلى الرعاية 

واإلعاقة العقلية )على سبيل المثال، فقدان السمع،  الجسدية والحسيةاإلعاقة شمل ت اإلعاقة ه

 الخ.( والمعرفية(، يالعاطفالنمو الرؤية والكالم والحركة، وكذلك التأخر في النمو و

والهواء النقي وأمراض  والحساسية شمل الغذاء اآلمن والمياه النظيفة ومكافحة اآلفاتت بيئةال و

 .لرئة، الخالجهاز التنفسي وا

( التطعيماتوالقدرة على تحمل تكاليف التطعيمات واللقاحات )إلى تضمن الوصول ت التطعيمات ز

لجميع األطفال والكبار ألمراض مثل األنفلونزا والحصبة وشلل األطفال والكزاز، 

 .الخ

 التي يمكن أن تنتشر( مثل البكتيريا أو الفيروسات) الكائنات التي تسببهااألمراض المعدية  معديةالمراض األ ح

، الحشراتلدغ عن طريق الحيوانات أو  وتنتقل عن طريق االتصال من شخص إلى شخص

 .أو عن طريق تلوث الطعام والماء، أو البيئة

وقضايا  تشمل االكتئاب واالضطراب الثنائي القطب وانفصام الشخصية واالنتحار الصحة النفسية ط

 .الصحة النفسية، الخ

والحمل في سن المراهقة، تدريب الوالدين، األطفال الذين  تشمل خدمات تنظيم األسرة أصحاء وأمهات  أطفال ي

جدا، وتوافر الرعاية قبل الوالدة والرعاية  صغيربحجم أو  يولدون في وقت مبكر جدا

 .الصحية في المستشفيات، الخ
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تكوين العادات  والتطور المعرفي. ضمن الصحية والبدنية واالجتماعيةيت أطفال أصحاء ك

الحصول على الرعاية الصحية، وما إلى ذلك في جميع مراحل الطفولة   الصحية؛

 .حتى نهاية فترة المراهقةالطفولة المبكرة و من

يشمل جميع أنواع تعاطي المخدرات، بما فيها الكحول والمخدرات غير  المخدراتوالكحول تعاطي  ل

غير الطبي للمخدرات وصفة طبية، وكذلك الوصول إلى جهود واالستخدام  المشروعة،

 .العالج والوقاية

 .و تعاطي التبغ في جميع أنحاء العمر التبغيشمل جميع أنواع  تبغال م

نزلي واالغتصاب واالعتداء والعنف الم ن إساءة معاملة األطفال وإهمالهميتضم العنف وسوء المعاملة ن

 .والقتل، الخ العتداءنتيجة لصابات اإلو الجنسي

والناجمة  اإلصابات غير المتعمدة مثل حوادث السيارات واإلصابات في مكان العمل تشمل اإلصابات العرضية س

 ، الخالسيارة حزام األمان واستخدام مقعدعن عدم 

األكل الصحي والحياة  ع

 النشيطة
ائيوالتغذية، النظام الغذاتباع وممارسة التمارين الرياضية بانتظام و التفكير في السمنة

 .الخ

 ؟مجتمعنا بأكملهنوعية الحياة ل أن تحسن بصورة أكبر امن شأنههي األمور التي . ما 3

فرص المدنية مثل الجمعيات المدنية واللجان والمجالس االستشارية والعمليات ال تضمنت فرص المشاركة في المجتمع أ

فرص التطوع للمساعدة في  .العامةالفرص االجتماعية مثل المناسبات  الحكومية المفتوحة؛

 .إلخ ،تلبية احتياجات إخوانهم المقيمين

التنوع أن نكون أكثر ترحيبا ب ب

 االجتماعي والثقافي واالقتصادي
 .وبيئات العمل والمدارس والمطاعم والمحالت التجارية، الخ الحكومة واألحياءذلك يشمل 

تلبية االحتياجات األساسية  ج

والمأوى الغذاء )للجميع 

 (والملبس

( .والجماعات الدينية، الخ ومة والوكاالت غير الهادفة للربحشمل جميع الموارد )الحكت

رعاية جميع  لغات؛ اإلعاقة، وتنوع الدخل، والعرق، يجميع بمن فيهم األشخاص ذولل

 .الناس في أوقات األزمات واألشخاص الذين يحتاجون إلى الدعم المستمر

على الغذاء الصحي الحصول  د

الفواكه ) بأسعار معقولة

 (الطازجة والخضروات

يشمل كال من القدرة على الحصول على الغذاء السليم والقدرة على الوصول إلى 

 متجر بيع األغذية الصحية.

الحصول على السكن في متناول  ه

 الجميع
 .والبقاء فيه المسكن اآلمنتكاليف القدرة لجميع المقيمين على تحمل  يشمل

الحصول على الرعاية الصحية  و

 للجميع
الحصول على الرعاية الصحية، القدرة على تحمل التكاليف، وتوافر مقدمي الخدمات  يتضمن

 .والموقع الجغرافي، والخيارات في مجال الرعاية الصحية الخ والمواعيد الطبية

جميع المستويات، بما في ذلك مرحلة ما قبل شمل الفرص التعليمية للجميع على ت فرص التعليم للجميع ز

 العالي. معاهد التعليملمدرسة، والمدارس، والجامعات وا

والفرص الترفيهية  النهارية، برامج ما بعد المدرسة نوعية المدارس وخيارات الرعاية يشمل جعل مكانا أفضل للتربية األطفال ح

 .الخ ،والسالمة والثقافية والفرص االجتماعية
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تقدم في مكانا أفضل لل هجعل ط

 السن
والدعم  ، مساكن الرعاية الكافية على المدى الطويلالسكن المناسب للمتقدمين في السن  يشمل

وفرص الترفيه  والنقل إلى الخدمات الطبية والكنائس والتسوق والرعاية النهاريةالمنزلي 

 .والسالمة والثقافية والفرص االجتماعية الخ

، والوصول العبور مراتحركة المرور، ومزايا السالمة مثل األرصفة واألضواء وم يتضمن خيارات النقل لجميع ي

 اتويمكن الوصول إليها ومسارات الدراجوالتي منة اآلإلى وسائل النقل العام والطرق 

 .الخ ،واألرصفة

المزيد من الخدمات والدعم  ك

للجميع خالل أوقات الشدة 

 واألزمات

الدعم، التوعية المجتمعية اإليمان والوكاالت غير الربحية وجماعات  الجيران يشمل

 .والمنظمات، الخ

أفضل استعدادا أن نكون  ل

 لحاالت الطوارئ
على سبيل المثال، واألعاصير والعواصف )المجتمع والتأهب للكوارث الفردية  يشمل

 .، الخ(على سبيل المثال، االنفلونزا الوبائية)، فضال عن التهديدات الصحية (الثلجية

اإلطفاء  والشرطة خدمات  م

 المحسنة واإلنقاذ
السالمة في المنزل ومكان العمل والمدارس والمالعب والحدائق والمتنزهات،  شملت

 .والمحالت التجارية، وبرامج مراقبة االحياء، الخ

واالعتداء الجنسي والسرقة، وما إلى  يشمل كال من جرائم العنف )القتل واالعتداء مكان أكثر أمنا للعيش ن

 ذلك( وجرائم الملكية )السطو وسرقة السيارات، والتخريب، وما إلى ذلك(.

الوصول إلى الحدائق  س

 العامة والترفيه
ضا ويشمل أي .المشيالدراجات و ومسارات  الحدائق والمالعب ومراكز الترفيه شملي

 .واالتحادات الرياضية رياضية والنوادي الصحيةالصاالت ال

والحافالت ذات معدالت التلوث  وبرامج إعادة التدوير، النظيفة هالهواء النظيف والميا شملت بيئة نظيفة وصحية ع

 .الخ ،ملكية السياراتلوبدائل المنخفض 

الوصول إلى الفنون  ف

 والفعاليات الثقافية
 يتضمن فرص متنوعة وشاملة لألحداث واألنشطة التعليمية.

في مجتمعنا  ي الخافياتالمتنوع ناإلجابات المقدمة من قبل سكانل ( لفهم أفضل17-4األسئلة االجتماعية والديموغرافية ) تم إدراج
 لتلبية احتياجات خدمتهم بشكل أفضل.

 أرقام لمحل سكن المشارك 5المتألف من  الرمز البريدي الرمز البريدي .4

تشمل تحديد النطاق الذي طلب من المشاركين ي نطاقات.الفي المقدمة األعمار  السن .5

 .فقط للبالغين المشاركة في االستبيان مقصورة على  .أعمارهم

 أتمه المشاركون.أعلى مستوى من التعليم  حصيل العلميأعلى مستوى من الت .6

والخامس والسادس والسابع والثامن والتاسع صف التمهيدي واألول والثاني والثالث والرابع  أقل من شهادة الدراسة الثانوية أ

 (GEDدون حصوله على شهادة الدراسة الثانوية أو ) والعاشر والحادي عشر أو الثاني عشر

دون ( GEDالعامة )للثانوية معادلة الشهادة الشهادة الدراسة الثانوية أو االنتهاء من  GED /شهادة الدراسة الثانوية  ب

 الثانوية الحصول على الشهادة

الكلية دون  فيأو أكثر  ةواحد سنة إكمالشهادة الدراسة الثانوية وعلى ل وحصال تعليم الجامعيبعض ال ج

 على شهادة جامعية حصولال

درجة فنية بعد على كلية أو في ال التعليم لاكمإشهادة الدراسة الثانوية و الحصول على شهادة كلية /شهادة فنية د

 مدرسة فنية أو تجاريةالمرحلة الثانوية في 
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 (تعليم الجامعيعادة أربع سنوات من ال)درجة البكالوريوس  االنتهاء من البكالوريوس درجة ه

 مواصلة التعليم للحصول على شهادة درجة البكالوريوس،  الحصول على بعد شهادة جامعية أو أعلى و

 الماجستير، الدكتوراه، القانون أو شهادة الطب

" ابيض أو التيني"من أصل  العينة بأنهم إما يفيد المشاركون فيالعرق، أيضا ب يعرف أصل التيني .7
من أصل اسباني " الشخص مكتب اإلدارة والميزانيةيعرف  ." التيني أو غيراسباني "أو 

أو أمريكا الوسطى، أو  يةجنوبأمريكا البورتوريكو، من وبي، مكسيكي، ككشخص ا" أو التيني

 (.بغض النظر عن العرق) اإلسباني غيرها من الثقافة أو األصل

ينتمون إليها من مشاركين اختيار واحد أو أكثر من المجموعات العرقية التي لليمكن  العرق .8

 قوقازي /أو أبيض  NHOPI ،AI / ANسيوي، آافريقي و أمريكي /أسود  - حيث الهوية

 من أفريقيا. سوداءشخص له جذور في أي من المجموعات العرقية ال أسود /من اصل افريقى  وناالمريكيي أ

شخص له جذور في أي من الشعوب األصلية من الشرق األقصى وجنوب شرق آسيا،  ونآسي ب

أو شبه القارة الهندية بما في ذلك، على سبيل المثال، كمبوديا، الصين، الهند، اليابان، 

 باكستان، جزر الفلبين، وتايالند، وفيتنام.كوريا، ماليزيا، 

 جزرجزر هاواي أو غيرها من من  ج

 المحيط الهادئ
هاواي وغوام وساموا، أو غيرها من  فيشخص له جذور في أي من الشعوب األصلية 

 جزر المحيط الهادئ.

سكان أالسكا من  /هندي أمريكي د

 األصليين
أمريكا الشمالية والجنوبية )بما في شخص له جذور في أي من الشعوب األصلية من 

 ذلك أمريكا الوسطى( والذي يحافظ على االنتماء القبلي أو التعلق المجتمع.

شخص له جذور في أي من الشعوب األصلية في أوروبا والشرق األوسط، أو شمال  قوقازي /أبيض  ه

 أفريقيا.

على يجب أ أسر لديها أطفال.يعيشون في للمشاركين في االستبيان اإلجابة بأنهم يمكن  األسر التي لديها أطفال .9

ولكنهم يعيشون في نفس هم بهم عالقة أسريةأطفال ال ترتبطأي المشاركين ادراج 

 المنزل.

كن ال يخدمون حاليا قدامى المحاربين من الرجال والنساء الذين خدموا )حتى لفترة قصيرة(، ول قدامي المحاربين /العسكريالوضع  .10

في الخدمة الفعلية في الجيش األميركي والبحرية وسالح الجو ومشاة البحرية، أو خفر السواحل، 

صنف الناس يو أو الذين خدموا في التجارية األمريكية البحرية خالل الحرب العالمية الثانية.

كان قد تم قدامى المحاربين فقط إذا على أنهم من في الحرس الوطني أو االحتياط الذين خدموا 

 دون حساب مدة الـ، في الجيش الفعلية للخدمةأي وقت مضى في أو إصدار أمر لهم استدعاؤهم 

 لتدريب األولي أو المخيمات الصيفية السنوية.من الأشهر  4-6

عن اإلقامة عن طريق السؤال يعانون من التشرد في الشهر الماضي الذين  يسأل عن السكان التشرد وضع .11

تتأثر التي أو المساكن العادية  ،ثابت وكافإلى مسكن الناس الذين يفتقرون  .الليلية الرئيسية

 .قضايا الصحة والرفاهببشكل غير متناسب 

 في أرلينغتونشاركين اإلبالغ عن مدة إقامتهم يطلب من الم اإلقامة في أرلينغتون مدة طول. 1212

على سبيل المثال، )الشعور الداخلي لشخص ما من الجنسين  تشير هوية النوع إلى الحالية الهوية الجنسية  ب. 15

 معين مجتمع جنسيإلى  حتمل المواالنتماء ( متحول جنسياكونه رجل، امرأة، أو 
 (.ون، الخلى سبيل المثال، النساء، المتحولع)



 

استبيان صحة المجتمع –المسرد   
 

Arabic   6 

ية الشخصية الحالية الجنس تتناسب هويتهمال يصف المتحولين جنسيا األشخاص الذين  ن جنسياوالمتحول .ط

 .عند الوالدة مالمسند إليه مع الجنس

  التوجه الجنسي .16

جذب رومانسية أو الجنسي على األشخاص من الجنس اآلخر أو  يشير مباشرة إلى األشخاص ذوي طبيعي أ

 الجنس

 شعرون باإلندذاب الجنسي أو العاطفي إلى األشخاص الذين ي الجنس مثلي الجنس أو مثليهيشير مصطلح  الجنس أو مثلية مثلي  ب
 أشخاص من نفس الجنس إلى 

أشخاص إلى  شعرون باإلندذاب الجنسي أو العاطفي الذين يإلى األشخاص يشير مصطلح ثنائي الجنس   ثنائي الجنس ج

 (جنس واحدإلى أكثر من أو ) على حد سواء الذكور واإلناثإلى 

 


