
البطالة

دخل منخفض  

سباق  

حجم األسرة  

الحصول عىل التأمين الصحي  

العيش بالقرب من الصناعة  

العيش بالقرب من طريق سريع  

خطة التحليل التراكمي لألثر
(CHIA) الصحي

CHIA ما هو اختبار

العوامل االجتماعيه

واالقتصاديه 

 
 حساسية الوضع للسكان 

 التعرض للمواد الضارة

اختبار CHIA هو وسيلة

لتحديد كيفية تأثير السموم

المختلفة في بيئتنا عىل

استخدام خمس فئات محددة.

األطفال بعمر 5 سنوات وأصغر

البالغين 65 وما فوق 

المقيمين المولودين في الخارج 

الناس الحوامل 

األطفال الخدج 

(PM 2.5 & 10) الجسيمات

المركبات العضوية المتطايرة 

كو 
األوزون 

يقود 
 PFAS (بما في ذلك PFOA)
كاسيد النيتروجين / أكاسيد النيتروجين 

مواد مسرطنة أخرى 
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البيئه المحيطه

تأثيرات في الصحة

العامة

متوسط   العمر المتوقع 

بدانة 

السكري 

ارتفاع ضغط الدم 
مرض القلب 

السرطانات 

الربو 
األطفال في المستشفى بسبب 

الربو

سكتة دماغية 
معدل الوفيات بسرطان الرئة 

معدل الوفيات بأمراض القلب 

صناعة

النفايات الخطرة 

محطات معالجة المياه 

المواقع الملوثة 

الشاحنات الكبيره

ظلة شجر 
الحدائق 

عيادات صحية 

اسباب : المناصرة

CHIA سيتم استخدام تقرير

لدعم الحاجة إىل تغيير

السياسة وإعطاء السكان

المعلومات التي يستحقونها

للدفاع عن صحتهم.

لترك تعليقات عىل مخطط

المعلومات هذا ، اطبع  رمز

االستجابة السريعة وامأل

االستبيان أو انتقل إىل

bit.ly/CHIA_HNA

http://bit.ly/CHIA_HNA


هل ناقشت أنت وأخصائي الرعاية الصحية الخاص بك كيف يمكن أن  

تكون أعراضك مرتبطة بالعدوى؟

الخطوة 2. سيطور التحالف مسحًا مجتمعًيا من شأنه المساعدة في تحديد

األشخاص األكثر ضعًفا ، ومعرفة الموارد الالزمة ، والمساعدة في تحديد

أولويات االحتياجات الصحية األعىل.

:أمثلة عىل األسئلة  
منذ متى وأنت تعيش في الرمز البريدي الحالي الخاص بك؟  

هل لديك مخاوف بشأن صحتك؟  

يعد HNA الطريقة الوحيدة لتحديد

أولويات المشكالت الصحية التي تواجه

هامترامك وسكان حي ديترويت القريب

من إيست سايد وتحديد الموارد الالزمة

مثل مرشحات HEPA وتغيير السياسة

ومراكز الرعاية الصحية اإلضافية.

للمزيد.. .

 ما هو  هانا 
الخطوة 1. التخطيط.  سُينشئ التحالف

لجنة توجيهية من السكان المتأثرين

وطالب الصحة العامة والمتخصصين في

مجال اإلصحاح البيئي والمدافعين عن

الصحة الذين سيوجهون ويطورون تقييم

االحتياجات الصحية.

اعداد مخططات  

تطوير االستطالع 

الخطوة 5. سيتم توزيع هذا التقرير كأداة للدعوة إىل الصناعات ،

، (MDEGLE) وإدارة ميشيغان للبحيرات الكبرى والطاقة
والمسؤولين المنتخبين ، وغيرهم من األشخاص الذين لديهم

القدرة عىل المساعدة في حماية السكان.

المناصرة

توزيع االستطالع 
االخطوة 3. سيكون االستطالع متاًحا بلغات

متعددة:

  في المواقع االكترونيه 
  سترسل بالبريد

  زيارات  من الباب إىل الباب
ستكون النشرات التي تحتوي عىل رمز  

االستجابة السريعة ورابط االستطالع متاحة

أيًضا في المواقع الفاعله في المجتمع

الخطوة الرابعة: بعد جمع جميع ردود

االستطالع  ، سيقوم التحالف بتحليل

البيانات وتحديد أهم االحتياجات

والمخاوف الصحية ، ثم يوصي بالحلول

العملية لتعزيز الصحة اإليجابية وتقليل

النتائج الصحية السلبية.

تحديد األولويات

خطة تقييم االحتياجات
(HNA) الصحية

Protect 
48211, 48212,

& 48213!

لترك تعليقات عىل مخطط

المعلومات هذا ، امسح رمز

االستجابة السريعة وامأل

االستبيان أو انتقل إىل

bit.ly/CHIA_HNA


