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 ما الذي یمكن أن تفعلھ الوالیة والمجتمع المحلي؟
 .)CLCالمعاییر القومیة للخدمات المناسبة ثقافًیا ولغویًا (تطبیق وتشریع  •
دیثھا بصورة ) متعددة اللغات وذات إمكانات للصم وضعاف السمع. ویتم تح19-إنشاء صفحة مركزیة لفیروس كورونا المستجد (كوفید •

 متكررة للبقاء على علم بأحدث األخبار.
 استخدام لغة بسیطة ومراعاة استخدام المصطلحات المفضلة في اللغات المخصصة لسھولة الفھم.  •
النظر في إنشاء خط موارد عبر البرید اإللكتروني والھاتف ذي إمكانات لغویة واسعة. یجب توفیر خدمات ترجمة فوریة وتحریریة بشكل  •

 یع. تتضمن األمثلة ما یلي:سر
o والخدمات الخاص بإدارة الصحة ) 19-الخط الساخن وعنوان البرید اإللكتروني الخاص بفیروس كورونا المستجد (كوفید

 اإلنسانیة بوالیة میتشیجان
o بمدینة سان بول بوالیة مینیسوتا خط الموارد اللغویة 

لخلفیات الثقافیة المختلفة والعمل معھم بشكل مراسلون مكلفون وموثوق بھم: تحدید األشخاص المؤثرین المحترمین من المجتمعات ذات ا •
مباشر إلضافة وجوھھم وأصواتھم وكلماتھم للرسائل، ألنھم على علم بشكل أفضل بكیفیة «التحدث» إلى مجتمعاتھم الثقافیة والعرقیة 

   واللغویة عن الحكومة والكیانات األخرى.
o مثال  ات المجتمعیة العرقیة والساللیة لمشاركتھم الرسائل الھامة.النظر في التعاقد مع ھؤالء األشخاص المؤثرین و/أو المنظم

 واحد جید.
مل موظفو الوالیة تمویل منظمات مجتمعیة إلعداد مواد بأسالیب تالئم المجتمعات المتنوعة التي تقوم على خدمتھا ثقافًیا/لغویًا. ویجب أن یع  •

 بالشراكة مع قادة المجتمع من أجل توفیق ونقل االھتمامات/االحتیاجات بین المجتمع المحلي والوالیة.
إعداد ونشر بیان تصویري/تخطیطي إلجراءات السالمة لتناول احتیاجات ھؤالء ذوي الثقافة المحدودة و/أو اللھجات/اللغات الذین قد ال   •

 یكون لدینا أفراد/موارد لتقدیم ترجمة فوریة لھم. تتضمن األمثلة ما یلي:
o ان (المخططات اإلعالمیة إلدارة الصحة والخدمات اإلنسانیة بوالیة میتشیجMDHHS( 
o  ) المخططات البیانیة لمراكز مكافحة األمراض والوقایة منھاCDC( 
o من شاترستوك19-تیة عن فیروس كورونا المستجد (كوفیدعینة معلوما ( 

التطبیق والتأكد من أن االتصاالت اإلعالمیة لمؤسستك تتضمن صیغًا واسعة وبلغات مختلفة: مطبوعة (الصحف المحلیة)، إعالنات،   •
ع في االعتبار للخبرة الرقمیة منصات اجتماعیة، رقمیة، وإذاعیة للوصول ألكبر عدد ممكن من أصحاب األعراق والسالالت (مع الوض

 للعدد الضخم من أصحاب الخلفیات المختلفة).
o   العمل بالشراكة مع أصحاب المصلحة في المجتمع المحلي وقادة المجتمع لصیاغة مبادرات ودعم نشر المعلومات في

 مجتمعاتھم المحلیة.
o  ت في مخازن األطعمة ومنافذ الطعام المركزیة ألولئك بالنسبة للسكان غیر المرتبطین بمجموعة أو منظمة، حاول نشر المعلوما

 الذین یعانون من التشرد.
النظر في تكوین مجموعات استشاریة مجتمعیة للجائحة من أجل تجمیع اإلفادات المستمرة عما ال یجدي نفعًا واالحتیاجات المجتمعیة، بما  •

www.kingcounty.gov/covid/advisory- من األمثلة ما یلي:في ذلك أولئك الذین یتحدثون اللغة اإلنجلیزیة بشكل محدود. تتض
.group 
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