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 (CHIP)  خطة تحسين الصحة المجتمعية في ديترويت

 ( واإلستراتيجياتSMARTسمارت ) اإلستراتيجية، األهداف ذات األولوية، أهداف مسائلال

 الرؤية والقيم

ديترويت ويشاركون في نظام رحيم ومنسقمجتمعات صحية ومزدهرة، حيث ينخرط جميع سكان   
الذي يدعم الرفاهية الكاملةولصحة العامة ل  

 عدالةال -الحلول  إيجاد التركيز على -بتكار اإل -حترام اإل -ة يلسؤوالم

 
: اإلسكان اآلمن وبأسعار معقولة1ستراتيجية رقم اإل مسألةال  

لى منازل آمنة وبأسعار معقولة في جميع عصول حالإمكانية دامتها من خالل زيادة العمل على إحتياجات اإلسكان األساسية وصحة السكان وإضمان دعم 
 السكنية. األحياء

 2021 ديسمبر/ولهر كانون األشالتكلفة بحلول وبأسعار معقولة : تطوير نظام بيئي واحد متماسك للخدمات الحالية التي تدعم اإلسكان اآلمن األول الهدف

 : تطوير آلية لزيادة الروابط واإلحاالت بين الخدمات.1.1ستراتيجية اإل

 مقدمي الخدمات.لقبول معلومات ال إستمارات: العمل على دمج جانب اإلسكان المالئم في 1.2اإلستراتيجية 

 .اإليجار وبرامج القروض السكنيةفي مسألة : زيادة التواصل حول المساعدة 1.3اإلستراتيجية 

 ومرتبطة بالمجتمع والخدمات. عليها صولحالذين يعيشون في مساكن آمنة وسهل ال شخاصنسبة األ: زيادة الثانيالهدف 

؛ حقوق المستأجرين والموارد القانونية )الطرد( من المسكن ذلك: برامج منع اإلخالء ويشمل: بذل جهود تثقيفية لتعزيز السكن اآلمن، 2.1اإلستراتيجية 
 القانون. تطبيقالمساكن؛ توعية المالك حول سياسات التفتيش و إصالحالوقاية من التسمم بالرصاص ولمعالجة ظروف السكن السيئة؛ 

ذوي الدخل  شخاص منلألسر واألبأسعار معقولة ع توفير اإلسكان يتوس تعمل على الخطط والسياسات التي لمساندة وضع: الدعوة 2.2اإلستراتيجية 
 المحتملين. تمويلوال تطويرالقائمين على المن خالل إشراك  حدودالم

الذي بأسعار سكان بسعر السوق عادة وضعها ضمن اإلوالمعرضة لخطر الحديث عن إ بأسعار معقولةتوفرة : حماية المساكن الحالية الم2.3اإلستراتيجية 
 من خالل تنظيم المستأجر والتعاون مع مسؤولي المدينة. باهظة الثمن

 المعيشة في المنزل.: تقليل تكاليف الثالثالهدف 

في البرامج، ووضع  الموجودة ة، وتحديد الثغراتوفرالمساعدة المت نوع لمعرفة العامة م بإشراك إدارة خدمات المرافقياقال: 3.1ستراتيجية اإل
 .لغالق لهذ  الخدماتستراتيجيات لمنع اإلإ

لى السكن وتطوير عصول حواحدة لتحديد العوائق الحالية في الالألسرة اإلسكان بيانات تنمية الموارد البشرية ستفادة من : اإل3.2ستراتيجية اإل
 ستراتيجيات لمعالجتها.اإل

 : بناء القدرة المالية إلصالح المنازل الصغيرة والكبيرة.3.3ستراتيجية اإل
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: منصة للوصول إلى الموارد2ستراتيجية رقم اإل مسألةال  

موارد المجتمع من توحيد الجهود لمنح السكان إمكانية الوصول إلى الخدمات ذات الصلةتحديد وتنفيذ منصة مشتركة تمكن جميع   

 حتياجات الغذائية والموارد األخرى والفرصلتنسيق اإل بالتعاون معًا جتماعيةمقدمو الرعاية الصحية والغذاء والخدمات اإلقوم : ياألول الهدف

 مع المنظمات المجتمعية والمقيمين. مشاركة في العمل: ال1.1ستراتيجية اإل

 : وضع خطة لمواجهة تحديات وفرص تنسيق الموارد.1.2ستراتيجية اإل

 تفاقيات الشراكة وتبادل البيانات )مثل مذكرات التفاهم أو العقود(.إنتهاء من : اإل1.3ستراتيجية اإل

 ن.: وضع خطة لتأمين وحماية البيانات التي تخص المشاركي1.4ستراتيجية اإل

 التكنولوجيا وقدرة الموظفين(.اإلفتقار الى : تحديد األسباب التي قد تجعل المنظمات لغير قادرة على المشاركة في التنسيق )مثل 1.5ستراتيجية اإل

 : تصميم خطة مالية لتمويل عمل المجموعة.1.6اإلستراتيجية 

 جتماعية بين المشاركين المسجلين في برنامج تنسيق الموارد.والغذاء والخدمات اإل : زيادة الروابط واإلحاالت بين مقدمي الرعاية الصحيةالثاني الهدف

 تنفيذ.ال: تطوير نموذج منطقي وخطة 2.1 اإلستراتيجية

الموارد والموارد الغذائية  مستكشفيالمشتركة، اإلحاالت ذات الحلقة المغلقة، دليل الموارد،  حص: بناء برنامج تنسيق الموارد )أداة الف2.2 ستراتيجيةاإل
 المبتكرة(.

 : إطالق التطورات التقنية لدعم البرنامج )مثل التكنولوجيا لدعم مشاركة البيانات عبر المنظمات(.2.3 ستراتيجيةاإل

 : دمج تعليقات المجتمع لمشاركة الخبرات وتحسين البرنامج.2.4 ستراتيجيةاإل

 .لذلك سيق الموارد وتحديد الحلول: مناقشة تحديات وفرص تن2.5 ستراتيجيةاإل

 حتياجات المجتمع األخرى.إ( من 2ثنين )إ: توسيع شراكة تنسيق الموارد والبرنامج لمعالجة الثالث الهدف

 جتماعية )مثل اإلسكان والمرافق(.حتياجات اإل: تحديد الجهود الحالية لزيادة الروابط واإلحاالت ومعالجة اإل3.1 ستراتيجيةاإل

 مع المنظمات المجتمعية والمقيمين. المشاركة: 3.2 ستراتيجيةاإل

 فاقيات الشراكة وتبادل البيانات مع شركاء جدد )مثل مذكرات التفاهم أو العقود(.إتنتهاء من : اإل3.3 ستراتيجيةاإل

 هود تحسين الجودة.المشاركة المجتمعية وج ،برنامج ،: دمج شركاء جدد وتدفقات العمل في نموذج منطقي3.4 ستراتيجيةاإل

 حتياجات المجتمع األخرى في المستقبل.إ: وضع خطة لمعالجة 3.5 ستراتيجيةاإل
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 جتماعية: تنسيق الخدمات الصحية واإل3ستراتيجية رقم ة اإلمسألال

 ة ونتائجها من خالل تنسيق الموارد المجتمعية والصحية.يالصح الخدمات لىعصول حتحسين ال

الموارد وأفضل الممارسات لتحسين صحة ورفاهية  تنظيمإنشاء تعاونية واحدة عبر القطاعات من شأنها القيام ب، 2022مايو آيار/ 31: بحلول األولالهدف 

 سكان ديترويت.

 داخل مجتمع تبادل: تحديد التحالفات الحالية المكرسة لتحسين صحة ورفاهية سكان ديترويت، وتصنيف هذ  التحالفات ومنظماتها 1.1 ستراتيجيةاإل

 (.CIEالمعلومات )

 : تجنيد مجموعة متنوعة من أصحاب المصلحة الرئيسيين بما في ذلك المنظمات واألفراد لتصميم التعاون عبر القطاعات.1.2ستراتيجية اإل

( باإلضافة إلى النطاق والنتائج MOUتفاهم ): تحديد "التعاون" مع األعضاء والتأكد من تضمين هذا التعريف في ميثاق تعاوني ومذكرة 1.3ستراتيجية اإل

 المساءلة والمسؤوليات لجميع األعضاء. إجراءآتالمتوقعة و

ستفادة من عمل التحالفات الحالية المحددة من خالل إشراك المنظمات المشاركة في هذ  التحالفات وجمع المعلومات حول أفضل : اإل1.4ستراتيجية اإل

 الممارسات الحالية للتعاون.

: ضمان التواصل المستمر والتعليم المستمر بين المنظمات من خالل الوسائل واألساليب المفيدة والمالئمة لجميع األعضاء المتعاونين 1.5ستراتيجية اإل

 (.Zoomتطبيق زوم  رعبجتماعات الفصلية و)مثل اإل

المساءلة بين األعضاء المتعاونين لزيادة الوصول إلى الموارد المشتركة )أي  إجراءآتو: إنشاء وتعزيز الشراكات ذات النتائج المحددة 1.6ستراتيجية اإل

 التمويل والقدرات وأفضل الممارسات(.
جتماعية تثقيف مجموعة تجريبية من السكان حول كيفية التنقل في أنظمة الخدمات الصحية واإلالعمل على ، 2023 مايوآيار/ 31: بحلول الثانيالهدف 

 من خط األساس. ٪25لزيادة وعي المقيمين بهذ  األنظمة بنسبة القائمة حاليًا 

الصحية للمقيمين والوعي بأنظمة الخدمة الصحية المعرفة : إنشاء أداة وإجراء تقييم أساسي يتضمن جمع البيانات الكمية والنوعية لتحديد 2.1ستراتيجية اإل

 جتماعية.واإل

د السكان بوجود إمكانية الوصول إليها حول أنظمة الخدمات الصحية واالجتماعية وتحديد المنصات : مراجعة المعلومات التي أفا2.2ستراتيجية اإل

 )الرسمية ولغير الرسمية( التي تحتوي على هذ  المعلومات.

ية، مع األنظمة الحال: العمل مع السكان لتطوير استراتيجيات التثقيف الصحي وإجراء جلسات التثقيف الصحي لتثقيف الجمهور حول 2.3ستراتيجية اإل

 التركيز على التكنولوجيا والوصول الرقمي إلى المعلومات والموارد.

 تصال والوصول إلى اإلنترنت لسكان ديترويت: العمل مع حكومة مدينة ديترويت لتنفيذ السياسات والبرامج التي تزيد من اإل2.4اإلستراتيجية 

جتماعية عبر سلسلة الرعاية المستمرة لزيادة الوصول إلى تحسين تكامل وتنسيق الخدمات الصحية واإلب القيام ، 2024 مايوآيار/ 31: بحلول الثالثالهدف 

 من خط األساس. ٪35رعاية منصفة وعالية الجودة لمجموعة رائدة من السكان بنسبة 

 وعالية الجودة بين السكان.لى رعاية صحية منصفة عصول ح: إنشاء أداة وإجراء تقييم أساسي لل)أ( 3.1اإلستراتيجية 

كان س: إنشاء أداة وإجراء تقييم أساسي لتصورات قادة النظام الصحي للسياسات والممارسات المؤسسية المتعلقة بالوصول العادل ل)ب( 3.1اإلستراتيجية 

 ديترويت

ديد السياسات وتح والوالية والمتسوى الفيدرالي المحلي ىالمستو: تحديد السياسة الصحية الحالية التي يعمل عليها صانعو السياسات على 3.2اإلستراتيجية 

 ها التعاون عبر القطاعات.ساندالتي يمكن أن ي

جتماعية من خالل تطوير السياسات التنظيمية التي ستساعدهم على دمج : تسهيل الشراكات بين مقدمي الخدمات ومنظمات الخدمة اإل3.3اإلستراتيجية 

 الخدمات بشكل أفضل.

 جتماعية للصحة مع مقدمي الخدمة ومنظمات الخدمة االجتماعية: تسهيل إنشاء لغة مشتركة والقياس حول المحددات اإل3.4ستراتيجية اإل

جتماعية للمرضى ضمن اإلعداد السريري، وتنفيذ أفضل الممارسات مع حتياجات الخدمة اإلإ: تحديد أفضل الممارسات لتقييم ومعالجة 3.5اإلستراتيجية 

 ي الخدمات الشركاء.مقدم
 

 

 


