
Fairfax County انسانی خدماتی کونسل

کمیونٹی کی شمولیتی نشستیں

Fairfax County ہیلتھ، ہاؤسنگ اینڈ ہیومن سروسز 
)HHHS( نے طویل عرصے سے ایک ایسی کمیونٹی 

کے لیے کوشش کی ہے جہاں ہر فرد اپنی صالحیتوں کو 
مکمل طور پر بروئے کار ال سکے۔ تاہم، کاؤنٹی کے بہت 

سے عالقوں میں، اس نظریے کو سمجھنے میں درپیش 
مشکالت بدستور گہری اور پیچیدہ ہیں، جس کے نتیجے 
میں اقتصادی اور صحت کے نتائج میں عدم مساوات کا 

سامنا ہوتا ہے۔ 

2020 کے اوائل میں، Fairfax County انسانی خدماتی 
کونسل نے انسانی خدمات کے مختلف شعبوں میں کمیونٹی 

کی چار شمولیتی میٹنگز بالئیں۔ یہ میٹنگز گرد و نواح 
اور کمیونٹی سروسز کی معاونت سے دفتر برائے نظم 
حکمت عملی کے تعاون سے کی گئیں تاکہ کمیونٹی کو 

درپیش مشکالت کی شناخت کی جا سکے اور اپنی کاؤنٹی 
کے رہائشیوں کی ان کمزوریوں کو سمجھا جا سکے جو 
رہائش، نگہداشت اطفال، مواصلت اور نگہداشت صحت 
میں عدم مساوات کے نتیجے میں پیدا ہوتی ہیں۔ سروسز 

میں ہونے والی کمی کی کامیاب شناخت کی مسلسل 
کوششوں، ان کوششوں کی مؤثر منصوبہ بندی اور تعاون، 

اور تمام رہائشیوں کے لیے ایک پھلنے پھولنے والی 
کمیونٹی کو برقرار رکھنے میں مدد کے لیے مؤثر انداز 
میں پروگرامز اور سروسز میں ربط قائم کرنے کے لیے 
ان مشکالت سمیت، اس امر کو سمجھنا ضروری ہے کہ 

یہ صحت اور انسانی خدمات کی متعلقہ ضروریات پر کس 
طرح سے اثرانداز ہوتی ہیں۔ 

COVID-19 کے اثرات نے ان افراد کے لیے حاالت کو 
مزید بگاڑا ہے اور ہمارے رہائشیوں کی معاونت کے لیے 

پالیسیوں اور وسائل کی اہم ضرورت کی عکاسی کرتی 
ہے۔ 

حل نکالنے کے لیے ایک جامع اور باہمی تعاون سے قائم 
کردہ حکمت عملی درکار ہے۔ ان رجحانات کی سمت کو 

تبدیل کرنے اور مستقبل میں مکمل طور پر سرمایہ کاری 
کرنے کے لیے، HHHS تنہا ایسا نہیں کر سکتی۔

ان نتائج سمیت، 2019 کی صحت اور انسانی خدمات کی 
ضروریات کی جانچ، ان بہت سے ایسے اقدامات میں سے 

دو ہیں جن کا استعمال کاؤنٹی بھر کے لیے تیار کردہ 
حکمت عملی پر مبنی منصوبہ بندی کی کوششوں کی 

معاونت اور آگاہی کے لیے کیا جائے گا۔ 

Fairfax County کا حکمت عملی پر مبنی منصوبہ 
اگلے 10 سے 20 سالوں کے لیے کمیونٹی پر مشتمل 

نظریہ مرتب کرتا ہے جس میں اگلے 3 سے 5 سالوں تک 
نظریے میں جدت النے کے لیے حکمت عملیاں اور حساب 

و شمار شامل ہوتے ہیں۔ 

کاؤنٹی بھر کے لیے تیار کردہ حکمت عملی پر مبنی 
منصوبے کو اپنے فریم ورک کے طور پر استعمال کرتے 

ہوئے، تبصروں کو نو ترجیحی شعبوں کے حساب سے 
زمرہ بند کیا گیا۔ ترجیحی شعبے اور ہر ایک کی مختصر 
تفصیل مندرجہ ذیل صفحے پر مالحظہ کی جا سکتی ہے۔ 

ایک بڑے پیمانے پر اثر پیدا کرنے کے لیے موقع پیدا کرنا
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کمیونٹی کی شمولیتی نشستیں
حکمت عملی پر مبنی منصوبے کے ترجیحی پہلو

ثقافتی اور 
 تفریحی مواقع

تمام رہائشی، کاروباری ادارے، 
اور زائرین معیاری فنون، کھیلوں، 
تفریحی، اور ثقافتی طور پر تقویت 

بخش سرگرمیوں سے واقف ہیں اور 
 ان میں حصہ لینے کے قابل ہیں۔

زد پذیر رہائشیوں 
کے لیے با 

اختیاری/ تعاون

زد پذیر تمام رہائشیوں کو یہ اختیار 
اور اس سلسلے میں معاونت حاصل 

ہے کہ وہ بھرپور انداز میں اپنی 
 انفرادی زندگیاں جی سکیں۔

تاحیات تعلیم اور 
 سیکھنے کا عمل

زندگی کے ہر مرحلے سے گزرنے 
والے تمام رہائشی سیکھنے کے 

شمولیتی، ہمدردانہ، اور قابل رسائی 
مواقع سے فائدہ اٹھا رہے ہیں جو 
انہیں بڑھنے، خوشحال بننے، اور 
پھلنے پھولنے کے اہل بناتے ہیں۔

 اقتصادی موقع 

تمام افراد، کاروباری ادارے اور 
مقامات اقتصادی طور پر فروغ پا 

رہے ہیں۔

 صحت اور ماحول

تمام افراد ایک صحت مندانہ و 
پائیدار ماحول کے اندر اپنی صحت 

اور فالح و بہبود کے اعلٰی ترین 
معیار کو حاصل کرسکتے ہیں۔

نقل و حرکت اور 
 ذرائع آمد و رفت

تمام رہائشی، کاروباری ادارے، 
زائرین اور اشیاء کاؤنٹی بھر میں 

اور اس سے بھی آگے ہماری 
سڑکوں، فٹ پاتھوں، پگڈنڈیوں 

اور نقل و حمل کے اختیارات کے 
عمدگی کے ساتھ تیار اور برقرار 

کردہ نیٹ ورک کے ذریعے مؤثر، 
قابل گنجائش اور محفوظ انداز میں 

سفر کر سکتے ہیں۔

مؤثر اور قابل 
 حکومت

تمام لوگوں کا ماننا ہے کہ ان کی 
حکومت ذمہ داری کے ساتھ وسائل 

کا انتظام کرتی ہے، غیر معمولی 
خدمات مہیا کرتی ہے اور مساویانہ 
 طور پر ان کی نمائندگی کرتی ہے۔

رہائش گاہ اور 
گرد و نواح میں 

زندگی کا معیار
تمام افراد ایسی کمیونٹیز میں رہتے 
ہیں جو محفوظ، پر لطف اور قابل 

گنجائش زندگی کے تجربات کو 
 فروغ دیتی ہیں۔

تحفظ اور 
سکیورٹی

تمام لوگ گھر، اسکول، کام اور 
کمیونٹی میں اپنے آپ کو محفوظ 

محسوس کرتے ہیں۔

Fairfax County کے حکمت عملی پر مبنی منصوبے کے بارے میں مزید معلومات کے لیے، براہ کرم مالحظہ کریں:
Fairfaxcounty.gov/strategicplan
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کمیونٹی کی شمولیتی نشستیں
نتائج

کاؤنٹی بھر میں ہونے والی کمیونٹی کی چار 
شمولیتی نشستوں نے HSC کو صحت، رہائش اور 

انسانی خدمات کے پروگراموں کے بارے میں 
234 رہائشیوں کے ساتھ بات چیت کرنے اور ان 
کی رائے جاننے کے قابل بنایا۔ ان نشستوں میں 
ساوت کاؤنٹی سے 97 شرکاء، آکس ہل/ویسٹ 

کاؤنٹی سے 42 شرکاء اور ہیریٹیج/ ایسٹ کاؤنٹی 
سے 95 شرکاء نے شمولیت اختیار کی۔ 

234

شامل ہونے والے 
رہائشیوں کی کل تعداد

 شرکاء 
بلحاظ مقام

42 آکس ہل
95 ہیریٹیج

97 جنوبی کاؤنٹی

496

 موصول کردہ 
تبصرے

حکمت عملی پر مبنی منصوبے کے ترجیحی پہلوؤں کے لحاظ سے کل تبصرے

رہائش گاہ اور گرد و نواح میں زندگی کا معیار
مؤثر اور قابل حکومت

نقل و حرکت اور ذرائع آمد و رفت
صحت اور ماحول

اقتصادی موقع
تحفظ اور سکیورٹی

تاحیات تعلیم اور سیکھنے کا عمل
ثقافتی اور تفریحی مواقع

زد پذیر رہائشیوں کے لیے اختیار اور معاونت 

16.1 %

15.1 %

14.5 %

14.1 %

11.1 %

8.7 %

8.7 %

8.3 %

3.4 %

شرکاء کے لیے یہ سوال پیش کیا گیا تھا:
کیا چیز آپ کے رات کو جاگنے کا باعث بنتی ہے؟

شرکاء کی طرف سے موصول ہونے والے تقریبا 16 فیصد تبصروں میں یہی کہا گیا ہے کہ رہائش گاہ اور گرد و نواح میں 
زندگی کا معیار ان کی اولین تشویش ہے، جس کے بعد دیگر 15 فیصد مؤثر اور قابل حکومت پر مشتمل تھے۔ شمولیتی نشستوں 
سے معیاری ڈیٹا حاصل کیا گیا اور کاؤنٹی کے حکمت عملی پر مبنی منصوبے کی جانب سے تشکیل کردہ نو ترجیحی پہلوؤں 

کے حساب سے ان کی زمرہ بندی کی گئی۔ اگرچہ کاؤنٹی بھر کے لیے تیار کیا جانے واال حکمت عملی پر مبنی منصوبہ 
COVID-19 کے باعث موقوف کردیا گیا تھا، تاہم یہ فریم ورک مؤثر طریقے سے منصوبہ بندی کرنے اور ہماری کوششوں میں 

تعاون کرنے کے لیے اب بھی موزوں ہے۔

خراب موسم کی وجہ سے 
شمالی کاؤنٹی کی نشست میں 

کوئی شامل نہیں ہو سکا۔ 
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ساوت کاؤنٹی
ساوت کاؤنٹی کی نشستوں سے موصول ہونے والے اہم 
تبصروں کی درجہ بندی حکمت عملی پر مبنی منصوبے 
کے دونوں ترجیحی پہلوؤں یعنی رہائش گاہ اور گرد و 

نواح میں زندگی کے معیار اور مؤثر اور قابل حکومت میں 
کی گئی تھی۔

"کم آمدنی والےرہائشیوں کے لیے مزید قابل گنجائش، 
معیاری گھروں کی ضرورت ہے"

"مسائل اور خدشات پر تبادلہ خیال کرنے کے لیے گرد و 
 نواح میں کمیونٹی کی مزید شمولیت کی ضرورت ہے"

"غیر منصفانہ ڈویلپمنٹ اور منصوبہ بندی؛ حد سے زیادہ 
اشراف داری"

"اس حوالے سے سمجھ کی کمی ہے کہ کون سی خدمات 
دستیاب ہیں اور ان تک کیسے رسائی حاصل کی جائے"

انانڈیل
انانڈیل کمیونٹی کی شمولیتی نشست کے لیے 18 فیصد کے 

مطابق حکمت عملی پر مبنی منصوبے کا اولین ترجیحی پہلو 
صحت اور ماحول تھا۔

"ایسے رہنما پروگراموں کا نفاذ جن کا ہدف نوجوان افراد 
ہیں اور جو جذباتی فالح و بہبود کو فروغ دیتے ہیں"

"مزید صحت مند غذائی اختیارات حاصل کرتے ہوئے مدد 
 حاصل کرنا چاہیں گے"

"اقتصادی طور پر پسماندہ کمیونٹیز کے لیے قابل رسائی 
مزید کمیونٹی کلینکس کی ضرورت ہے"

کمیونٹی کی شمولیتی نشستیں
تبصرے

رہائش گاہ اور گرد و نواح میں زندگی 
کا معیار 

نقل و حرکت اور ذرائع آمد 
و رفت

مؤثر اور قابل حکومت
19.3%

19.3%

16.6%

13.1%

18.7%

13.1%
 صحت اور 

ماحول

 ثقافتی اور تفریحی مواقع

رہائش گاہ اور گرد و 
نواح میں زندگی کا معیار

آکس ہل
آکس ہل شمولیتی نشست کے تقریباً ایک چوتھائی تبصرے 
حکمت عملی پر مبنی منصوبے کے صحت اور ماحولیاتی 

ترجیحی پہلو پر مرکوز تھے۔

"نگہداشت صحت کے قابل گنجائش فراہم کنندگان تک معقول 
رسائی حاصل نہیں"

"کم آمدنی والے افراد کی ادویات کے لیے مالی مدد کی 
ضرورت ہے"

"65 سال سے زائد عمر کے مستقل رہائشیوں کے لیے 
مزید قابل گنجائش نگہداشت صحت"

24.7%

12.9%

 ثقافتی اور تفریحی مواقع 15.1%

تاحیات تعلیم اور 
سیکھنے کا عمل 

 صحت اور 
ماحول
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آگاہی میں اضافہ کرنے اور کمیونٹی کے مابین بات  	
چیت کی حوصلہ افزائی میں مدد کرنے کے لیے 

اپنے پڑوسیوں، دوستوں، اپنے مذہب سے تعلق 
رکھنے والی کمیونٹی کے ممبران، ساتھی کارکنان 

اور دیگر افراد کے ساتھ نتائج کا اشتراک کریں۔

ترجیحات سمیت، اس امر کے بارے میں جاننے  	
کے لیے Fairfax County کی حکمت عملی پر 
مبنی منصوبہ بندی کی کوششوں کی پیروی کریں 
کہ یہ کس طرح سے ہماری کمیونٹی پر اثرانداز 

ہوتی ہیں۔

Fairfax County کی صحت اور انسانی خدمات  	
کی ضروریات کی جانچ پڑھیں اور یہ جانیں کہ 

کس طرح سے Fairfax County اور کمیونٹی کی 
ضروریات تبدیل ہو رہی ہیں۔

وسائل، مہارتوں اور علم سے فائدہ اٹھانے کے لیے  	
نئی شراکت داریوں کی شناخت کریں اور ان میں 

پیش رفت کریں۔

سماجی اور اقتصادی نقل و حرکت کے زیادہ سے  	
زیادہ مواقع فراہم کرنے کے لیے متنوع پس منظر، 
تجربات اور شعبوں سے تعلق رکھنے والے افراد 

کو اکٹھا کریں۔

اجتماعی طور پر حل تیار کرنے کے لیے سوشل  	
میڈیا اور دیگر ٹولز کے ذریعے معلومات، مہارت 

اور وسائل کا اشتراک کریں۔

کمیونٹی کی شمولیتی نشستیں
اپنے مستقبل کی سرمایہ کاری

کمیونٹی کی شمولیتی نشستوں نے کمیونٹی بھر میں ہمارے رہائشیوں کو درپیش مشکالت اور کمزوریوں کے حوالے سے قابل 
قدر بصیرت فراہم کی۔ سروسز میں ہونے والی کمی کی کامیاب شناخت کی مسلسل کوششوں، ان کوششوں کی مؤثر منصوبہ بندی 

اور تعاون، اور تمام رہائشیوں کے لیے ایک پھلنے پھولنے والی کمیونٹی کو برقرار رکھنے میں مدد کے لیے مؤثر انداز میں 
پروگرامز اور سروسز میں ربط قائم کرنے کے لیے ان مشکالت سمیت، اس امر کو سمجھنا ضروری ہے کہ یہ صحت، رہائش 

اور انسانی خدمات کی متعلقہ ضروریات پر کس طرح سے اثرانداز ہوتی ہیں۔ 

ہم کیا کر سکتے ہیں:

کمیونٹی 
شمولیت

 طریق کار
 کمیونٹی کی شمولیتی 

نشستوں کی میزبانی کریں

کاؤنٹی بھر کے لیے تیار کیے جانے 
والے حکمت عملی پر مبنی منصوبے کی 
معاونت کے لیے حکمت عملیاں قائم کریں

ایک مربوط اور باہمی 
تعاون سے تیار کردہ 

ردعمل تیار کریں

 تبصرے اکٹھے کریں 
اور نتائج کا تجزیہ کریں

 ہمارے نتائج کی 
اطالع دیں
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دفتر برائے نظم حکمت عملی، نومبر 2020

 اگرچہ فی الحال ہم کمیونٹی 
 کے اس شمولیتی عمل کے 

مرحلہ 3 میں ہیں، تاہم انسانی 
خدماتی کونسل اپنی کمیونٹی کی 
خدمت، شفافیت کی سہولت کاری 

اور Fairfax County میں رہنے، 
کام کرنے اور کھیلنے والے تمام 

افراد کے لیے نتائج کو بہتر بنانے 
کے لیے ان مشکالت سے نمٹنے 

کے لیے پرعزم ہے۔


