أسئلة حول بيانات REALD
ودرجة اإلعاقة
ما المقصود بـREALD؟
يمثل مصطلح  REALDأنواع المعلومات التي يجري
جمعها ،وهي تشمل:
•العرق
•اإلثنية
•اللغة
•اإلعاقة
طبقا للقانون (  ،)House Bill 2134يتوجب على هيئة
صحة أوريغون وإدارة الخدمات االنسانية ف ي أوريغون
جمع بيانات  .REALDويكون عليهما القيام بذلك
أينما قاما بجمع أو تسجيل أو اإلبالغ عن بيانات
ديموغرافية أخرى مثل الجنس والعمر والدخل .لقد
عملت هيئة صحة أوريغون وإدارة الخدمات االنسانية
ف ي أوريغون مع حقوق اإلعاقة ف ي أوريغون (Disability
 )Rights Oregonومنظمات أخرى مساندة تعنى
باإلعاقة من أجل إعداد أسئلة إعاقة مرتبطة ببيانات
 REALDعامي  2013و  2014خالل مهام عمل
اللجنة االستشارية لصياغة القوانين .قامت اللجنة
االستشارية لصياغة القوانين ،مع المنظمات المساندة
األخرى التي تعنى باإلعاقة ،بمراجعة األسئلة عام
 2020وتحديثها.

لماذا نطرح األسئلة حول
اإلعاقة
إننا نعلم أن لدى األشخاص فروقات يمكن اجتنابها
ف ي مجال الصحة بسبب أنواع اإلعاقة .وعندما
نجمع بيانات اإلعاقة بنفس طريقة جمع البيانات
الديموغرافية ،فبأمكاننا:
•أن نفهم بشكل أفضل تنوع األشخاص الذين
يعيشون ف ي أألوريغون
•وأن نتطرق بشكل أفضل إل ى الشكاوى.
إليكم بعض الدراسات التي استخدمت بيانات
 REALDلتوفير المعلومات إل ى الستراتيجيات
الصحية الموضوعة من أجل ذوي اإلعاقة:
•إصدار صحة المراهق ،اغسطس :2021
استخدمت هذه الدراسة بيانات  REALDمن
استقصاء المراهقين األصحاء والذي أجرته
إدارة صحة أوريغون عام  2015و .2017ال تدعم
هذه النتائج الخرافة التي تقول بأن الطالب ذوي
اإلعاقة ليسوا فاعلين جنسيا وتبرز الحاجة إل ى:
»الوقاية من االعتداء الجنس ي
»ترويج الصحة الجنسية
»جهود تقليل المخاط ر.
يمكنك هنا مشاهدة المزيد من
المعلومات.
•ملخص القرص المضغوط ،اكتوبر  :2017قدم
استقصاء المراهقين األصحاء والذي أجرته
إدارة صحة أوريغون عام  2015المعلومات
لهذه الدراسة .وجدت هذه الدراسة تفاوتات
ملحوظة تتعلق بـ:
»االستغالل

»التنمر ف ي المدرسة

»مخاطرة حصول حمل واإلصابة
باألمراض التي تنتقل جنسيا

»احتياجات رعاية صحية غير متلبية
»المرونة والدعم ف ي المدرسة
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 تانايب لوح ةلئسأةلئسأايب لوح ةلئسأ تتمة...

كيف نطرح األسئلة
توجد كلمة "إعاقة" ضمن اسم االستبيان .إال أن
أسئلة اإلعاقة تستفسر عن "المصاعب الوظيفية".
ويعود سبب ذلك إل ى أنه حتى إن لم يشخص األشخاص
أنفسهم على أنهم مصابون بإعاقة ،إال أنه يمكنهم أن
يواجهوا مصاعب وظيفية والتي:
•تعيق وصولهم إل ى الرعاية الصحية
•تتغير بمرور الزمن
•وتختلف ف ي شدتها استنادا إل ى العم ر.
تستند أغلب األسئلة إل ى المقاييس الفيدرالية لجمع
بيانات اإلعاقة .مرت هذه األسئلة ضمن جوالت
متعددة من االختبارات المعرفية والميدانية .يجب أن
تتواجد أسئلة محددة ضمن جميع االستبيانات التي
ترعاها إدارة الصحة والخدمات االنسانية الفيدرالية.
تركز هذه األسئلة على كيفية تأثير االختالفات
الوظيفية على قدرات المشاركة الكاملة ضمن أي
مجتمع.

كيف نوفر الحماية
لخصوصيتك؟
نرغب بأن يشعر كل شخص يجيب
على أسئلة  REALDباألمان.
فإننا نعامل أجوبتك على أنها سجل
سري للصحة العامة.

أمامك الخيار
لديك مطلق الحرية لإلجابة على أسئلة .REALD
فبالنسبة لالسئلة التي ال ترغب االجابة عنها ،يمكنك
أن تختار "ال أرغب باإلجابة" .إال أننا نأمل بأنك ستجيب
على هذه األسئلة .إننا نرغب باستعمال البيانات
للمساعدة ف ي تشخيص المظالم التي تقع على ذوي
اإلعاقة والنظر بشأنها.

يمكنكم الحصول على هذه الوثيقة بلغات أخرى ،أو بأحرف كبيرة
أو بطريقة برايل للمكفوفين أو أية صيغة تفضلونها .اتصل بمكتب
المساواة والمشاركة على الرقم  9887.288.448.1أو البريد
اإللكتروني su.ro.etats.ahoshd@snoitseuQ.DLAERAHO
نستقبل جميع المكالمات المحولة أو يمكنكم االتصال بالرقم 117
اعرف المزيد عن  REALDعلى الموقع bit.ly/oha-reald
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