
الفوارق الصحية/العدالة الصحية 
نحن نكّرس جهودنا لتقليل الفوارق الصحية وضمان أن يكون 
هيلثي ديربورن شامالً وممثالً لمجتمع ديربورن المتنوع من 

أجل صحة أفضل في المجتمع للجميع.

لمزيد من المعلومات، يرجى التواصل مع 
سارة جليتشر على الرقم 313-378-7052 

 أو البريد اإللكتروني
.sara.gleicher@beaumont.org

)ARABIC( إنشاء مجتمع صحي مًعا 
 CREATING A HEALTHY

COMMUNITY TOGETHER

األطعمة الصحية
ضمان الوصول إلى األطعمة الصحية والمعلومات حول 

الغذاء الصحّي.

التمتع بالصحة أثناء العمل
 دعم أصحاب العمل والموظفين في اتخاذ اختيارات صحية 

في العمل.

مدارس صحية
إعداد أنشطة تعليمية لتعزيز نمط الغذاء الصحي والحياة 

النشطة قبل المدرسة وبعدها.

بيئات صحية لألنشطة البدنية
إنشاء أحياء أكثر قابلية للمشي وركوب الدراجات باإلضافة 

إلى أماكن ترفيهية لتحفيز األشخاص على النشاط.

لجنة صحية شاملة للجميع
ضمان شامل لألشخاص ذوي االحتياجات الخاصة في جميع 

مبادرات الصحة والعافية التابعة لمجتمع هيلثي ديربورن 
وإشراكهم فيها واستفادتهم منها بشكل كامل.
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تحالف هيلثي ديربورن
حصلت مدينة ديربورن وهيلثي ديربورن على 

جائزة الحاكم للياقة البدنية لعام 2018 عن 
"المجتمعات النشطة".

"تحالف هيلثي ديربورن" هو مجموعة من الشركاء المجتمعيين 
الذين يعملون مًعا منذ عام 2015 لتنفيذ إستراتيجيات تهدف إلى 

تعزيز الغذاء الصحي والحياة النشطة وتحقيق العدالة الصحية. 
فهو تحالف تقوده شراكة قوية بين مستشفى بومونت ومدينة 
 ديربورن ومدارس ديربورن العامة؛ ويتكون من أكثر من 

400 ممثل من رابطات األحياء، والُنظم الصحية، والمنظمات 
غير الربحية والمدنية، ومنظمات المجتمع المدني، ووكاالت 

الصحة العامة، والسكان المهتمين. لقد قطع هذا التحالف المتين 
أشواًطا كبيرة في خلق ثقافة صحية في ديربورن - وسوف 

تستمر اإلنجازات بمشاركتك معنا.

امِش وتأرجح
شارك أكثر من 1000 شخص في جوالت المشي وركوب 

الدراجات التي ينظمها هيلثي ديربورن أسبوعًيا.

مطاعم صحية 
تم تمييز خمسة عشر مطعًما في ديربورن باستخدام ملصق 

ذهبي أو فضي أو برونزي على المطعم بحسب التزامه 
بمعايير المطاعم الصحية الصارمة. وسيتم تمييز المزيد من 

المطاعم حينما تلبي توجيهات هيلثي ديربورن بشأن تقديم 
الطعام الصحي.

حدائق جديدة ذات نباتات صالحة لألكل بالمدارس 
وهناك المزيد

تمت زراعة حدائق جديدة ذات نباتات صالحة لألكل في ثماني 
مدارس عامة في ديربورن. ولمجابهة عوامل خطورة السمنة 

وغرس العادات الصحية مدى الحياة، عقد هيلثي ديربورن 
شراكة مع مركز جامعة والية واين لصحة المجتمع وتأثيرها، 

ومركز ديربورن للتفسير البيئي بجامعة ميشيغان، ومؤسسة 
ACCESS. باإلضافة إلى تجهيز الحدائق، تعاون الشركاء 
لتوفير مناهج ومعدات التغذية والتربية البدنية وتقديم التطوير 
المهني للمعلمين وتعليم األسرة. هذا ويمول المشروع صندوق 

المنح الصحية التابع لوالية ميشيغان. وتظهر البيانات زيادة 
كبيرة في مستويات النشاط البدني وثقافة التغذية بين طالب 

الروضة وحتى الصف الثامن في هذه المدارس.

خطة النقل متعدد الوسائط
باإلضافة إلى مبادرة "امِش وتأرجح"، أصبح لدى مدينة ديربورن 
اآلن خطة نقل متعددة الوسائط لجذب التمويل الفيدرالي والمحلي 
وعلى صعيد الواليات لتوفير مسارات جديدة للدراجات والمشي 

وللشوارع المعاد تصميمها بهدف زيادة الحركة على مستوى جميع 
 المستخدمين. لمزيد من المعلومات، يرجى زيارة 

.walkbike.info/Dearborn

حديقة جديدة يمكن الوصول إليها
باالستفادة من صندوق كابوم! عمل تحالف هيلثي ديربورن 
ومدينة ديربورن جنًبا إلى جنب مع أكثر من 100 شخص 

من السكان لتحويل منطقة شاغرة في أحد أحياء الجانب 
الشرقي المحرومة من الخدمات إلى حديقة شاملة تضم ملعًبا 

صغيًرا لكرة القدم ومواد ومعدات حديثة لتوفر أقصى وصول 
لألشخاص ذوي اإلعاقة.

افتتاح مكتبة للبذور اآلن
لتشجيع زراعة األطعمة الصحية، أنشأ هيلثي ديربورن مكتبة 

جديدة للبذور، موجودة حالًيا في مكتبة ديربورن سينتنيال، حيث 
يمكن للسكان الحصول على بذور الخضراوات لحدائقهم المنزلية 

وحدائق المجتمع مجاًنا.

 Healthy Dearborn :تواصل معنا عبر صفحتينا على فيسبوك 
 .Healthy Dearborn Walk & Roll و 

لمزيد من المعلومات وللتسجيل بنشرتنا البريدية الشهرية، ُيرجى زيارة 
.healthydearborn.org


