الخدمات الصحية واإلنسانية
أهداف والية ميشيغان لتقوية فلينت

أهداف على المدى القريب

9 9األطفال تحت سن  6سنوات مع ارتفاع مستويات
الرصاص بالدم يقدم لهم دعم مهني وإدارة
الحالة
9 9اختيار العديد من األحياء لتقديم التغذية
المحمولة ومشاركة مواقع الوصول على
الخريطة.
{إضافة ثالثة مراكز صحية أخرى لألطفال
وللمراهقين

{توفير المواد وعمل حملة لمساعدة اآلباء
واألمهات والمجتمع على فهم كيف يمكن أن
تساعد التغذية في تقليل اآلثار الصحية الناجمة
عن التعرض للرصاص.
{تصميم خطة إلدخال أدوات وأساليب الفحص
للتقييم التنموي.
{ترتيب قاعات المدينة لكبار السن من مواطني
فلينت.
{العمل مع جماعات مجتمع فلينت لمراجعة خيارات
البقالة في المناطق المحرومة.

أهداف على المدى المتوسط

{تقييم المرافق التعليمية الحتياجات المجتمع.
{تلبية الخدمات الصحية التمريضية والسلوكية
للحاجة.
{مراكز صحة الطفل والمراهقين في الشمال
الغربي تلبي الطلب الجديد على الرعاية األولية.

{تقديم إخطارات الوقت الحقيقي للمقيمين فيما
يتعلق باستعراض/تحليل تقرير عن المرض.
{تدريب خاص مقدم لآلباء والمعلمين وأعضاء
المجتمع المحلي على فحص األطفال حول تأثير
التعرض للرصاص والعاهات الخلقية.

أهداف على المدى البعيد
{التأكد من أنه يتم عالج األطفال الذين يعانون
من ارتفاع مستويات الرصاص في الدم
{برنامج توزيع األغذية المتحرك يفي باحتياجات
المجتمع من الناحية الجغرافية.
{األطفال تحت سن  6سنوات سيتم الكشف عليهم
لبحث احتياجات صحتهم السلوكية.
{المهنيين المدربين في الفحص التنموي
والمعرفي سيتم وضعهم وتنشيطهم في جميع
أنحاء المقاطعة.
 المهام الواجب إنجازها
 المهام المنجزة

{جميع السكان الراغبين في وجود عالقة طبيب
الرعاية األولية سيحصلون عليها.
{فرص فحص الصحة السلوكية سيمكن الوصول
إليها بسهولة في جميع أنحاء البالد.
{خيارات البقالة اإلضافية اآلمنة في المناطق
المحرومة.
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إمدادات المياه والبنية التحتية
أهداف والية ميشيغان لتقوية فلينت

أهداف على المدى القريب

{اتفاق مشاركة البيانات (ودائرة جودة البيئة في
{استبدال صنابير/تركيبات السباكة في المرافق
ميشيغان،ووكالة حماية البيئة ،والدكتور ادواردز)
العامة (المدارس ،دور الرعاية النهارية ،الحضانات،
وبروتوكوالت إعالن قابلية المياه للشرب.
دور رعاية الكبار).
{إعطاء األولوية إلزالة خطوط انابيب الرصاص على
{تنسيق بروتوكوالت التنظيف العميق.
أساس المياه ونتائج اختبار المستوى المرتفع
9 9توفير نشرات تعليمات المياه باإلسبانية وبالعربية
للرصاص في الدم.
وبلغة اإلشارات األمريكية والمونغ والماندرين
9 9مواصلة برنامج أخذ العينات الحارس واإلبالغ العام
والتثقيف حول تفسير نتائج اختبار مياه السكن،
{دعم المدينة في الخطة الرئيسية للبنية التحتية
وكيف يعمل برنامج ائتمان فاتورة المياه/الصرف
للمياه ،ورفع مستوى المرافق والطرق.
الصحي الذي تموله الوالية.
{استبدال  30خط خدمات رصاص ضمن عقد راو
9 9فريق االستجابة السريعة لفحص المنازل حيث
وبرنامج البداية السريعة للعمدة ويفر.
يبلغ عن ارتفاع مستوى الرصاص في المياه.
{تحديث نظام توصيل المياه ودراسة اعتمادية
9 9توظيف سكان فلينت لتسهيل جهود المجتمع
منشأة معالجة المياه.
لحماية نظام توزيع المياه.
{تحديد خطوط انابيب الرصاص المتوجهة إلى
منازلهم الختبارها وإزالتها.

أهداف على المدى المتوسط

{افتتاح مكتب فلينت إلدارة جودة البيئة للتنسيق
الميداني ،واإلشراف على المشروع/البرنامج
وإشراك المجتمع المحلي.
{الشراكة مع المدينة والمقاطعة في التخطيط
للتوصيل المستقبلي لهيئة مياه كاريجنوندي
(.)KWA

{العمل مع المدينة لتخطيط وتحديد أولويات إزالة
خط خدمة أنابيب الرصاص.
{إعداد أفضل نهج للممارسات مع الشركاء
المحليين والفدراليين والمستقلين ،للمواقع
الفردية ذات مستويات الرصاص بالمياه أكبر من
 15جزء في البليون أو األطفال الذين يعانون
من مستويات الرصاص في الدم تزيد على 5
ميكروجرام لكل ديسيلتر.

أهداف على المدى البعيد
{ستمتثل فلينت (وميشيغان) لمعيار أعلى بكثير
مما تتطلبه القاعدة القائمة للرصاص والنحاس
بالواليات المتحدة.
{المشاركة مع فلينت إلصالح وتجديد نظام توصيل
المياه لضمان الجودة والتدفق المناسبين.
 المهام الواجب إنجازها
 المهام المنجزة

{دعم انتقال فلينت السلس إلى مصدر مياه هيئة
مياه كاريجنوندي (.)KWA
{مشاركة وتنسيق بروتوكوالت المعلومات والرصد
واالختبار على أساس متعدد الوكاالت لضمان
جودة المياه والحفاظ عليها.
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أهداف والية ميشيغان لتقوية فلينت
أهداف والية ميشيغان لتقوية فلينت

أهداف على المدى القريب

{زيادة الموارد لمدارس مجتمع فلينت ومنطقة
جينيسي المدرسية المستقلة لتوسيع خدمات
التعليم المبكر لألطفال حتى سن  3سنوات.
{تقييم متطلبات فصول مدارس مجتمع فلينت
ومنطقة جينيسي التعليمية المستقلة لبرنامج
الجاهزية للبداية الكبيرة.
{توسيع برنامج اإلفطار في جميع الفصول
الدراسية لمدارس مجتمع فلينت.

{تدريب ومساعدة مديري الخدمات الغذائية
لمقاطعة جينيسي الذين على أعلى تأثير طبي
للتغذية.
{دعم الموارد الغذائية لوزارة الزراعة األميركية9
في شراكة مع بنوك الطعام لمقاطعة جينيسي.
{توظيف  9ممرضات إضافيات لمدارس مجتمع
فلينت.

أهداف على المدى المتوسط

{الشراكة مع بلو كروس بلو شيلد ،وتسهيل
بوفيه السلطات في  20مدرسة إضافية.
{توفير وتعزيز بدء برنامج الجاهزية للبداية
العظيمة في فلينت.
{زيادة المقابالت والطعام بمقاطعة جينيسي
لمواقع تغذية فصل الصيف (العائالت).

{مع وزارة الزراعة األميركية ودائرة الخدمات
الصحية واإلنسانية ،والتوسع في ( EBTالتحويل
اإللكتروني للفوائد) لألطفال للحصول على
وجبات إفطار ووجبات غداء صحية في الصيف.

أهداف على المدى البعيد
{تزويد األطفال حتى سن  4سنوات بالمزيد من
الرعاية النهارية ذات الجودة وخيارات برنامج
التعليم المبكر.
{{( EBTالتحويل اإللكتروني للفوائد) في الصيف
للتنفيذ الكامل لجميع األسر التي تحتاج إلى9
دعم غذائي.
 المهام الواجب إنجازها
 المهام المنجزة

{مواقع صيفية للمقابلة والطعام لضمان حصول
األطفال على خيارات وجبة صحية طوال فصل
الصيف.
{تزويد أطفال فلينت األقل من  6سنوات بفحص
قوي لالحتياجات الصحة السلوكية اإلضافية.
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الوظائف والتطوير االقتصادي
أهداف والية ميشيغان لتقوية فلينت

أهداف على المدى القريب

9 9فريق عمل فلينت العامل في المجتمع ومع
فريق إنعاش لعمدة فلينت لجذب وحفظ وتوسيع
األعمال التجارية بفلينت.
9 9وضع الصيغة النهائية وإعالن مشروع مسرح
الكابيتول بما قيمته  5,5مليون دوالر.
{المشاركة مع فريق تطوير األراضي المحاذية
لنهرفلينت.
{إنشاء فريق لخلق محور االبتكار.
9 9طلب الحصول على أموال من المنح الحكومية
غير المشروطة لتنمية المجتمع (/ )CDBGاإلسكان
والتنمية العمرانية للواليات المتحدة.

{طلب أموال من صندوق للواليات المتحدة لعالج
اآلفات (صندوق اإلصابات األشد).
{توفير أموال للتدريب/العمل من وزارة العمل
بالواليات المتحدة.
{إقامة مناسبة اتصال أعمال ميشيغان النقية9
في فلينت.
{تعيين قائد بفلينت لمجلس اإلدارة التنفيذي
لهيئة التطوير االقتصادي لفلينت.

أهداف على المدى المتوسط

{تقييم تأثير بدء إجراءات قصيرة المدى وتعديلها
إذا لزم األمر لتحقيق أهداف فرص عمل جديدة
وتدريب القوى العاملة والتنمية.

{استكمال التعاقد مع سكان فلينت لمواقع
الموارد المائية.
{استكمال التعاقد مع مديري االتصال المجتمعي
في كل من دوائر فلينت التسعة.

أهداف على المدى البعيد
{إكمال إزالة سد هاميلتون ومشروع تطوير
واجهة النهر بحلول عام .2019
مشروعا جديداً تحت محور االبتكار
{إطالق 25
ً
بحلول نهاية عام .2017
{تمكين االحتفاظ بأعمال فلينت وتنميتها مع
التطبيق الناجح لصناديق إدارة األعمال الصغيرة/
إدارة التطوير االقتصادي.
{جذب تمويالت إضافية من برامج اإلسكان
والتنمية العمرانية وبرنامج تمويل األكثر تضرراً
لعالج اآلفات الزراعية ودعم البنية التحتية.
{بحلول نهاية  ،2018إكمال ثالثة مشاريع جديدة
لإلسكان بأسعار معقولة الجديدة قيد اإلنجاز
من قبل مطوري فلينت ،بدعم من هيئة تطوير
إسكان والية ميشيغان.
 المهام الواجب إنجازها
 المهام المنجزة

{تطوير خيارات إقراض/تمويل الرهن العقاري
للمنازل المقيمة بأقل من قيمتها.
{التدريب والتطوير الكامل لـ  500من سكان فلينت
لتحقيق التوظيف على المدى البعيد بحلول
نهاية عام .2017
{زيادة توظيف الشباب الصيفي التدريبي من خالل
الشراكة مع برامج مجتمع الوالية/الفيدرالي.
{دعم التسويق المحلي وتعزيز الفرص ،وإدارة
الفعاليات في فلينت.
{المساعدة في هيكلة البرامج والمنح ورأس المال
االستثماري لخلق فرص العمل.
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