
حين يتعلق األمر بتشجيع التطعيم، فإن األمر كله يدور حول أصدقائك، وجيرانك، واآلخرين 

 ممن تثق بهم 
 يعمل برنامج التوعية التابع إلدارة الصحة على تعزيز تداول المعلومات حول اللقاح شفهيًا

 
المنظمات غير الربحية، والطوائف الدينية، وغيرها من أنظارها إلى القادة المحليين من  Fairfax Countyطوال فترة الجائحة، أدارت 

 .19المنظمات المجتمعية للمساعدة في نشر الكلمة حول الصحة والسالمة واالختبار لفيروس كوفيد 
 

 ".ل الشفهيالتواص"نظًرا ألن المقاطعة تركز الجهود على التطعيم، فقد تم تفعيل هذه الشراكات بشكل أكبر من خالل برنامج التوعية الفريد 
 

في النهاية، سيكون اللقاح متاًحا بشكل أكبر وعندما : "Fairfax Countyقال سام كولينز، مدير التوعية المجتمعية في إدارة الصحة في 

نعلم . لتطعيملكننا نعلم جيًدا أن مجتمعاتنا المحلية متعددة العرق أكثر تردًدا في تلقي ا". "تتاح الفرصة لألشخاص للتطعيم، نريدهم أن يتلقوه

ليتمكنوا من اتخاذ القرار األفضل ألنفسهم  للحصول على معلومات موثوق فيها حول اللقاحاتأيًضا أن الناس في جميع أنحاء العالم يتلهفون 

 ".ولعائالتهم
 

جلسات  -" مجتمعيةمحادثات "إلى المساعدة في التغلب على هذا التردد بشأن اللقاح من خالل توفير " التواصل الشفهي"يهدف برنامج 

ينصب التركيز على تمكين المؤثرين على مستوى القاعدة الشعبية ليتمكنوا . إعالمية افتراضية لفئات المجتمع الفردية والقادة في بيئة حميمة

قديمية ينسق فريق التواصل المجتمعي التابع إلدارة الصحة العروض الت. من مشاركة معلومات اللقاح مع األشخاص الذين يثقون بهم

 .تحدث معظم هذه الجلسات افتراضيًا. ويقدمها، ويكيف اللغة والمعلومات لتلبية احتياجات وأولويات المجموعة التي يلتقون بها
 

إننا نوفر مساحة آمنة لألشخاص الذين تمت دعوتهم من قبل أشخاص يثقون بهم للحضور والتعرف على اللقاح وطرح األسئلة : "قال سام

. يتضمن ذلك االستماع إلى محتوى بسبع لغات مختلفة ومن أشخاص من الخلفيات اإلثنية أو العرقية أو الدينية نفسها". "ديهمالتي قد تكون ل
من المهم، على سبيل المثال، أن يتلقى أمريكي من أصل أفريقي الحديث من أمريكي من أصل أفريقي آخر عندما تثار أسئلة حول قضايا 

 ".م من التساؤل عما إذا كان اللقاح يعتبر حالالً تاريخية، وأن يتمكن المسل
 

وقد تم تقديمه . بدأ البرنامج في منتصف شهر يناير وقد قدم بالفعل عشرات العروض التقديمية، ومن المقرر عقد العديد منها في شهر فبراير

دمي رعاية األطفال، ومسؤول االتصال بأولياء من قادة المجتمع من دور العبادة المحلية، ومديري المجمعات السكنية، ومق 100ألكثر من 

يجب تلبية الحد األدنى من متطلبات المشاركة لضمان الحصول على . العامة، من بين آخرين Fairfax Countyاألمور في مدارس 

 .صينية أو العربية أو األمهريةمن الممكن تقديم العروض التقديمية باللغة اإلنجليزية أو اإلسبانية أو الكورية أو الفيتنامية أو ال. اجتماع
 

هو  19لذلك، فإننا نتصل بالقادة المحليين حيث كان تأثير فيروس كوفيد . يجب مشاركة المعلومات حول اللقاح بطريقة منصفة: "قال سام

يمثل . الحصول عليه األقوى لديهم، ونطلب منهم مساعدتنا في دعوة أفراد مجتمعاتهم لالستماع إلى أحدث المعلومات حول اللقاح وكيفية

ونحن نعلم هذا، . هؤالء القادة الدينيون، والعمال غير الربحيين، وأصحاب األعمال الصغيرة، وغيرهم، األصوات الموثوق بها في مجتمعنا

من اتخاذ وأحد أفضل األشياء التي يمكننا فعلها هو االستمرار في الشراكة مع هؤالء األشخاص وإتاحة المعلومات لهم ليتمكن األشخاص 

 ". القرار المناسب لهم بخصوص اللقاح
 

، County Fairfaxالتابع  19موقع كوفيد على " بوابة اللغة"في  19يمكنك الحصول على معلومات وموارد ذات كفاءة ثقافية حول كوفيد 

يمكن لألشخاص الذين يتحدثون اللغة اإلسبانية . بما في ذلك المواد القابلة للتنزيل ومقاطع الفيديو والمعلومات الصوتية باللغات المختلفة

 .وموجزات وسائل التواصل االجتماعي سبانيةالمدونة باللغة اإلاالستفادة من 
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