مكافحة التمييز ضد مرض الكوفيد19-

صفحة الحقائق

عرقلة مسار التمييز العنصري
لقد أصبحت المجتمعات األمريكية اآلسيوية والمواطنون من جزر المحيط الهادئ والمجموعات القبلية أهدا ًفا لهجمات عنصرية
شفوية وجسدية في المجتمعات في والية أوريغون .من المهم أن نتحد وندعم بعضنا البعض في تضامننا وأن نعمل متعمدين على
الحد من انحيازاتنا وتلك التي يمارسها اآلخرون فيما يتعلق بأصل الفيروس.

ما الذي يمكنكم عمله
بإمكانكم أن تعرقلوا مسار الوصم بواسطة المشاركة بالمعلومات الدقيقة .أبقوا على اطالع عبر المصادر الرصينة
كهيئة أوريغون الصحية ( )Oregon Health Authorityووجهوا أسئلة الناس إلى مصادر مثل  211infoأو
رابط موارد شؤون الشيخوخة واإلعاقة (.)ADRC
تتطلب هذه األيام ممارسة اللطف مع اآلخرين ،ولكن يجب النظر في األعمال التي تعبر عن الكراهية
أو االنحياز .صححوا المعلومات الخاطئة وذكروا الذين يتفوهون بها بأنه إذا تعرض أي شخص لمرض
كوفيد 19-فقد يصاب به بغض النظر عن عرقه أو إثنيته أو قوميته .بلغوا عن أية تصرفات كراهية أو انحياز
إلى إدارة العدل في والية أوريغون ( )Oregon Department of Justiceباالتصال بهم على رقم
الهاتف ).844-924-BIAS(2424
أصغوا إليهم ،وأقروا بما يقولونه ،وبعد الحصول على إذن منهم ،شاركوا بقصص الذين يتعرضون لالنحياز،
باإلضافة إلى توجيه رسالة بأن التعصب غير مقبول في مجتمعكم

الموارد

•بلغوا عن حدوث أية جريمة تتعلق بالوصم إلى إدارة العدل1-844-924-BIAS:
•Healthoregon.org/coronavirus
•هيئة أوريغون الصحية ،فيديو يعرض "مرض الكوفيد :19-تعلموا الحقائق"
•مجموعة األدوات في مواقع التواصل االجتماعي المضادة للوصم لمقاطعة كينغ ()King County
•مرض فيروس كورونا (كوفيد )19-مشورة للجمهور العام :القضاء على الخرافات
•ملصق "الفيروسات ال تميز بين األشخاص" ()Viruses Don’t discriminate
•www.adrcoforegon.com
•www.211info.org

يمكنكم ايجاد المصادر في البوابة اإللكترونية ( )OWLفي
https://www.oregon.gov/DHS/Pages/
COVID-19-Communications-Toolkit.aspx

يمكنكم الحصول على هذا المستند بلغات أخرى ،أو بخط كبير ،أو بلغة البرايل
أو بصيغة تفضلها .يُرجى االتصال بميليسا غوميز ()Melissa Gomez
على الرقم  503-947-2689أو البريد اإللكتروني
 .melissa.gomez@dhsoha.state.or.usنستقبل المكالمات
المحولة أو يمكنكم االتصال بالرقم 711
DHS 2229 (4/2020) Arabic

عرقلوا مسار التمييز ضد األشخاص المعاقين والمسنين
صرحت منظمة الصحة العالمية بما يلي" :يبدو أن األشخاص المسنين والذين لهم حاالت طبية مسبقة (كارتفاع ضغط الدم أو أحد
أمراض القلب أو داء السكري) لهم احتمال لإلصابة بأمراض خطيرة أكثر من غيرهم".
إن التحوطات حقيقية للبالغين المسنين واألشخاص الذين لديهم حاالت طبية مسبقة ،غير إنها أدت إلى ارتفاع في التمييز ضد
المقيمين المتقدمين في السن أو المصابين بإعاقات في والية أوريغون .لقد انتشرت األقوال المضرة عن القيم الكامنة للمجتمعات
ً
احتمال للوقوع تحت تأثير مرض كوفيد 19-والتي يجب مكافحتها.
األكثر

ما الذي يمكنكم عمله
صححوا اللغة واألعمال التمييزية بأسلوب لطيف .بلغوا عن أية تصرفات كراهية أو أعمال انحيازية إلى إدارة العدل
في والية أوريغون ( )Oregon Department of Justiceعلى الرقم (844-924-BIAS)2424
أصغوا إليهم ،وأقروا بما يقولونه ،وبعد الحصول على إذن منهم ،شاركوا بقصص الذين يتعرضون لالنحياز ،باإلضافة
إلى توجيه رسالة بأن التمييز ضد األشخاص المعاقين والمسنين غير مقبول في مجتمعكم.
اتبعوا اإلرشادات التي تتعلق بتأثير التباعد االجتماعي كالقلق واالكتئاب .ال يعني التباعد االجتماعي العزلة االجتماعية؛
ً
اتصال وثي ًقا .وباإلضافة إلى ذلك ،إذا
لذلك ابحثوا عن طرق لالستمرار بالعالقات والتواصل االجتماعي التي ال تتطلب
شعرتم أنتم أو شخص تعرفونه بأنكم مغمورين بشعور بالحزن أو االكتئاب أو القلق ،أو إذا شعرتم بأنكم تريدون إلحاق
الضرر بأنفسكم أو بشخص آخر ،اتصلوا بالرقم  911أو بالخدمة القومية المخصصة للوقاية من االنتحار
( )National Suicide Prevention Lifelineعلى الرقم .)1-800-273-8255( 1-800-273-TALK

6 feet

تعرفوا على قوانين العمل أثناء الوباء .يحمي قانون األمريكيين المعاقين ( )ADAمقدمي الطلبات والموظفين من
التمييز ضد اإلعاقة أثناء الوباء ضمن ثالثة طرق رئيسية على األقل.
1.ينظم قانون الـ  ADAاالستفسارات والفحوص الطبية لجميع مقدمي الطلبات والموظفين ،والتي تشمل أولئك
الذين ال يعانوا من إعاقة بموجب تحديدها من قبل قانون الـ .ADA
2.يمنع قانون الـ  ADAأصحاب العمل من استبعاد األشخاص المصابين بإعاقات من مكان العمل ألسباب
صحية أو تلك التي تتعلق باألمان ،فيما عدا إذا سببوا "خطرً ا مباشرً ا" (بكالم آخر ،احتمال كبير لألذى حتى
مع وجود تسهيالت معقولة).
3.يتطلب قانون  ADAتسهيالت معقولة لألشخاص المصابين بإعاقات.

الموارد

•قانون اإلجازة المرضية في والية أوريغون
•التأهب للوباء في مكان العمل ( )Pandemic Preparedness In The Workplaceوقانون األمريكيين
المعاقين
•نصائح للتباعد االجتماعي والحجر الصحي ،والعزل أثناء تفشي األمراض المعدية (Tips For Social Distancing,
)Quarantine, And Isolation During An Infectious Disease Outbreak
•أسئلة وأجوبة شائعة عن مرض كوفيد 19-للبالغين المسنين واألشخاص المصابين بحاالت صحية مزمنة
•قانون  ،ADAوقانون إعادة التأهيل ومرض كوفيد19-

