
 

لمعالجة عدم المساواة وأوجه  OC Equity Mapتطلق مقاطعة أورانج أداة 
 التفاوت في الموارد 

 أداة تخطيط تساعد المقاطعة في تخصيص الموارد وتقليل أوجه التفاوت في مجتمعات مقاطعة أورانج
 

يوليو، ستطلق المقاطعة أداة  14في . أورانج نهًجا قائًما على البيانات لمعالجة عدم المساواة وأوجه التفاوت في الموارد تتخذ مقاطعة
 .تخطيط جديدة تراقب الفجوات الصحية واالجتماعية في مقاطعة أورانج

 
ى تفاقم مشكالت عدم المساواة الصحية إل 19-لقد أدى كوفيد"، رئيس مجلس المشرفين في مقاطعة أورانج أندرو دوصّرح المشرف 

 OC Equity Mapستقدم أداة ". "واالجتماعية، التي لم تكن العديد من البلديات والمنظمات المحلية مستعدة لمواجهتها أثناء ذروة الوباء
 ."الخاصة بنا معايير قابلة للتنفيذ لتخصيص الموارد وتقليل أوجه التفاوت في مجتمعاتنا

 
، بقيادة الرئيس أندرو دو ونائب الرئيس دوج تشافي، تعليمات إلى وكالة 19-أصدرت اللجنة المخصصة الختبار كوفيد ،2020في مايو 

كان الغرض من المبادرة هو تطوير منصة  .OC Equity Map (OCEM)في مقاطعة أورانج لتطوير أداة ) HCA(الرعاية الصحية 
 . 19-الخاصة والمقيمين في المناطق األكثر تأثًرا بالخطر المتزايد لكوفيد/عامةبيانات تبلغ قادة مقاطعة أورانج والهيئات ال

 
التقدم الذي أحرزناه كمجتمع بهدف تحسين جودة الحياة لجميع  OCEMتقيس أداة "، نائب الرئيس بالمنطقة الرابعة، دوج تشافيصّرح 

 OCEMعلى إطالق  Advance OCمقاطعة أورانج ومنظمة نحن نشكر وكالة الرعاية الصحية في ". "المقيمين في مقاطعة أورانج
 ."ومنحنا أداة قوية لتحقيق أهدافنا في إنشاء مجتمع يتمتع بالصحة والمساواة

 
في تحديد األسباب الجذرية ألوجه التفاوت الناشئة في مقاطعة أورانج التي ظهرت نتيجة الوباء، وافق مجلس المشرفين  HCAلمساعدة 
تكلف المنظمة غير الربحية بتطوير أداة تخطيط المساواة الالزمة للتقدم  2020في يوليو  Advance OCاتفاقية مع منظمة على عقد 

 حسن المعيشة احتياجات اإلنسان األساسية وأسس: نات نتائج السكان في ثالثة أبعاد واسعةاالجتماعي في مقاطعة أورانج لتسجيل بيا
 .والفرص

 
سيساعد عمق البيانات هذا "كاليتون تشاو، طبيب بشري حاصل على دكتوراه ومسؤول الصحة في المقاطعة،  HCAوقد ذكر مدير وكالة 

 االجتماعية المعقدة إجماًال الكامنة في لب عدم المساواة في الصحة جة الظروففي إنشاء خارطة طريق للشراكات الخاصة والعامة لمعال
تدعم المنصة أيًضا مهمة وكالة الرعاية الصحية في مقاطعة أورانج للعمل بشكل تعاوني مع المجتمع لتقديم خدمات . وحسن المعيشة

 "مستدامة ومستجيبة تعزز صحة السكان والمساواة بينهم
 

لعرض حالة التقدم االجتماعي  2010مجموعات بيانات التعداد السكاني لعام  Advanced OCاألولى، استخدمت منظمة خالل المرحلة 
ينة للمسؤولين المنتخبين ومسؤولي المد Mile Square Parkيوليو في  14وسيقام حدث اإلطالق في . في مقاطعة أورانج بشكل مرئي

 2020ستستخدم المرحلة الثانية بيانات التعداد السكاني لعام . والمفوضين والمنظمات المجتمعية وأصحاب المصلحة اآلخرين من العامة
 .وستكون برعاية القطاع الخاص

 
أوجه عدم المساواة  ومعرفة للعامة بدون أي تكلفة وستسمح للمستخدمين بقياس وتتبع OCEMستقدم المقاطعة إمكانية الوصول إلى منصة 

دة وإبالغ االستراتيجيات  في المجتمع بدقة على مستوى األحياء، بما في ذلك تحديد األسباب الجذرية وفهم العوامل االجتماعية المحّدِ
 .السكان في مقاطعة أورانج وحسن معيشة لتعزيز صحة

 
على  HCAبالعمل مع مقاطعة أورانج و AdvanceOCتتشرف منظمة " AdvanceOCوقد صرحت كاتي كالفودا، رئيس مجلس إدارة 

نحن نفتخر بتقديم هذه األداة للمجتمع لتعزيز االستراتيجيات القائمة على البيانات والموجهة نحو تحقيق المساواة . هذه المبادرة المهمة
علوم البيانات مساعدة المنظمات في الضوء على كيف يمكن ل HCAتسلط شراكتنا مع  .والتي تعالج أوجه التفاوت االجتماعية والصحية

نتمنى أن نرى المزيد من التعاون في المجتمع ونحن متحمسون ألن هذه األداة من شأنها أن تساعد في تسهيل األحاديث . تحقيق تأثير أكبر
 ". المهمة حول المساواة

 
، بما في ذلك االختبار 19-استجاباتها لكوفيدفي  OCEMتستخدم منصة  HCAالختبار واكتشاف هذه القدرة التحليلية الجديدة، كانت 

تقدم المنصة أيًضا خارطة طريق للشراكات الخاصة والعامة لتمويل . وتخصيص اللقاح وتوزيعه واستراتيجيات التخفيف األخرى
وحسن  في الصحة المبادرات التي تسعى للحصول على نهج تعاونية لمعالجة الظروف االجتماعية المعقدة الكامنة في لب عدم المساواة

 .المعيشة
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