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فیما یخص العمالء المصابین بضعف . 0127-525-800-1لطلب الحصول على ھذا المستند بتنسیق آخر، اتصل على الرقم  
، أو مراسلة البرید اإللكتروني 711على الرقم ) Washington Relay( السمع، یُرجى االتصال بخدمة 
civil.rights@doh.wa.gov . 

 

 

 

 

 

 روشنملرقم ا
DOH 141-037 August 2021 Arabic 

 

 

 : للمزید من المعلومات أو لنَُسخ إضافیة من ھذا التقریر، راسل

Division of Prevention and Community Health )قسم الوقایة وصحة المجتمع( 

Office of Family and Community Health Improvement ) تحسین صحة األسرة والمجتمعمكتب( 

P.O. Box 47855 

Olympia, Washington 98504-7855 

 

360-236-4501 

800-525-0127 

ohc@doh.wa.gov 
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 وزیر الصحة 
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منحة ( Maternal and Child Health Services Block Grantنبذة عن 
 )خدمات صحة األم والطفلصندوق 

مع شركاء في أنحاء والیة واشنطن لتحسین صحة النساء، ) وزارة الصحة ،Department of Health  )DOHتعمل 
  .والرضع، واألطفال، والشباب، وأسرھم

 
 Maternalوتقدم  .وتدعم مجموعة متنوعة من مصادر التمویل الفیدرالیة والتابعة للوالیة عمل برنامج صحة األم والطفل

and Child Health Block Grant )ففي العام   .الدعَمْین المالي والفني األساسیَّْین )منحة صندوق خدمات صحة األم والطفل
 .مالیین دوالر لھذا البرنامج 8,8، تلقّت والیة واشنطن تمویالً بقیمة حوالي 2020المالي الفیدرالي 

 
ا، مكتب  ( Office of Family and Community Health Improvementم �قّد  للحصول ع� هذە المنحة سن���

ن صحة األ�ة والمجتمع ا إ�  DOHالتابع لوزارة ) تحسني ا وتق��ر�  U.S. Department of Health and Humanطلب�
Services )ة األم��ك�ة�   Health Resources and Services Administration، و�� )وزارة الصحة والخدمات الب�ش

�شمل ). مكتب صحة األم والطفل( Maternal and Child Health Bureau، و�� )إدارة الموارد والخدمات الصح�ة(
   : الطلب
• ، ي    ب�انات عن المقاي�س المتعددة ألداء الوال�ة واألداء الوطين
ان�ة، • ن    ملخص الم�ي
ط لها • ا عن األ�شطة الماض�ة، والحال�ة، والمخطَّ   . تق��ر�

 
ات�ج�ات الحال�ة لتم��ل صناديق المنحة   اإلس�ت

 
ات�ج�ات نؤمن بأنها ستخدم جميع مجاالت الفئات السكان�ة  DOHوزارة دت ّ◌َ◌ ف�ما �خص منحة هذا العام، حد  إس�ت

ي واليتنا ع� نحو أفضل
ي برنامج صحة األم والطفل �ن

ات�ج�ات، قامت وزارة  .  الخمس �ن ي  DOHولتحد�د هذە اإلس�ت
   : باآليت

   تقي�م احت�اجات كل فئة سكان�ة، •
ي االعتبار قدرة   •

كائها المتعددين، DOHاألخذ �ن    و�ش
كاء حول اهتماماتهم وأول��اتهم، •    التشاور مع ال�ش
ي  •

   ف�ما يتعلق بتقي�م االحت�اجات، 2020جمع التعل�قات العامة �ن
ي االعتبار المتطلبات الف�درال�ة والخطط واألول��ات  •

ات�ج�ة الحال�ة لوال�ة واشنطن األخذ �ن   . اإلس�ت
 

ا لما تتطلبه المنحة، اختارت وزارة   ي مدتها خمس   DOHبناًء ع� هذا التحل�ل، ووفق� ي لهذە المنحة اليت مقاي�س األداء الوطين
ن صحة  ). 2025  سبتم�ب  30حيت   2020أ�ت��ر  1(سنوات  ي تحسني

�جب أن تكون هذە المقاي�س �ي األ��� فاعل�ة �ن
ي واشنطن ورفاه�ة

ي برنامج صحة األم والطفل �ن
ي . الفئات السكان�ة �ن

  : وتتمثل �ن
 

ي 
ي   مقاي�س األداء الوطين

  المجال السكاين
  األم/صحة المرأة  ز�ارات الحفاظ ع� صحة المرأة 

  مرحلة الوالدة/صحة الرضيع  الرضاعة الطب�ع�ة
  صحة الطفل  فحص النمو

ن ز�ارة الحفاظ ع� صحة  ن   المراهقني   صحة المراهقني
�ي ومناسب ن ن ص�ي م�ن   الرعا�ة الصح�ة لألطفال ذوي االحت�اجات الخاصة  تأمني
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ي تركز ع� ا مقاي�س أداء الوال�ة اليت   : ندرج أ�ض�
   ، تقل�ل اال�تئاب وز�ادة الوصول إ� رعا�ة الصحة السلوك�ة والنفس�ة •
• ، ن ن ذوي رؤ�ة إ�جاب�ة للمراهقني ن بالغني    توف�ي موجهني
ن من تعا�ي ال�حول، •    منع المراهقني
   القدرة ع� تحمل تكال�ف خدمات الرعا�ة الصح�ة والوصول إليها، •
  . والطفلاإلعداد للتقي�م التا�ي الحت�اجات صحة األم  •

 
ن ع� العدالة الصح�ة ك�ي   ال�ت

 
ا ألن برنامج المنحة يركز ع� مساعدة الناس ذوي الدخل المنخفض أو َمْن لديهم قدرة محدودة إ� الوصول للخدمات   نظر�

فهو �دعم، ع� سب�ل المثال، عملنا مع المرا�ز  . الصح�ة؛ لذلك فهو �دعم عمل الوال�ة لمعالجة قضا�ا العدالة الصح�ة
ي الوصول إ�  . الصح�ة المدرس�ة

هذە المرا�ز تجعل الوصول إ� الرعا�ة الصح�ة أسهل للشباب الذين يواجهون عوائق �ن
  . رعا�ة صح�ة منتظمة

 
، وعند الحاجة ن ي �قودها المجتمع، كما أننا نركز ع�   . يركز عملنا ع� قضا�ا المساواة، والسكان المحرومني وندعم الحلول اليت

ة بالفوارقتحسينات األنظم ي لها صلة مبا�شِ ن السود،  . ة اليت ن نتائج الوالدة لألم��كيني ا ع� تحسني ا خاص� ن� و�ضع عملنا ترك�ي
ن /وذوى األصول األف��ق�ة، وذوي األصول الهند�ة    . سكان أالسكا األصليني

 
ي �كون فيها الطلب ع� الخدمات أ��ب من العرض مل خدمات مرحلة  وهذا �ش . و�اإلضافة إ� ذلك، نحدد الفجوات اليت

ي المناطق ال��ف�ة
ن خدمة هذا المناطق. الوالدة وخدمات المشكالت الوراث�ة �ن  .وندخل اتفاقات مع مقد�ي الخدمات لتحسني

 
  . ث� للجميعللعدالة والصحة المُ   DOH وزارةكل هذا العمل �جعلنا أقرب إ� إدراك رؤ�ة 

 
ف ع� الم��د عن طلب الحصول ع� المنحة   الحال�ة تعرَّ

 
 Washington State Maternal and Child Health Block Grant: لمعرفة الم��د، نّزل المستند كام�ً  •

Application and Federal Fiscal Year 2020 Annual ReportFederal Fiscal Year 2022  ) تنسيقPDF  ،
�ة فقط 414 ن   ). صفحة باإلنجل�ي

�ب إذا كانت لد�ك أي أسئلة أو كنت ت��د مشاركة أي تعليق،   • ي   ف�يُ
وين �د اإلل��ت التواصل من خالل ال�ب

OHC@doh.wa.gov  ي ( 800-525-0127أو الرقم ) مح�ي (  360-236-4501رقم  ال ع� أو االتصال
  ). المجاين

 
 

https://www.doh.wa.gov/Portals/1/Documents/8330/140-139-MCH-ServicesTitleVBlockGrantWashington.pdf
https://www.doh.wa.gov/Portals/1/Documents/8330/140-139-MCH-ServicesTitleVBlockGrantWashington.pdf
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