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   مالٌٌن دوالر لزٌادة تنوع القوى العاملة فً مجال الصحة العقلٌة4الحاكمة هوكول تعلن عن 

  
 دوالر لدعم الطالب 2على ملٌونً  (CUNY)وجامعة مدٌنة نٌوٌورك  (SUNY)ستحصل كل من جامعة والٌة نٌوٌورك 

 األقل تمثٌاًل فً برامج شهادات الصحة العقلٌة 
  

 شراكة مع مكتب الوالٌة للصحة العقلٌة بهدف جذب طالب األقلٌات ومتعددي اللغات واالحتفاظ بهم وتخرجهم 
  
  

 مالٌٌن دوالر من التموٌل الفٌدرالً لدعم الطالب نالصً التمثٌل الذٌن ٌدخلون أو 4أعلنت الحاكمة كاثً هوكول الٌوم عن 
من خالل الشراكة مع مكتب والٌة . ٌلتحمون ببرامج درجة الصحة العملٌة فً جامعة والٌة نٌوٌورن أو جامعة مدٌنة نٌوٌورن

 ملٌون دوالر لدعم المساعدة الدراسٌة والتدرٌب 2مبلغ  (CUNY)و  (SUNY)نٌوٌورن للصحة العملٌة سٌتم منح كل من 
 . الداخلً المدفوع األجر والرواتب المباشرة للطالب من األللٌات ومتعددي اللغات

  
بٌنما نواصل تعزٌز نظام الرعاٌة الصحٌة لدٌنا فً نٌوٌورن ٌجب أن نضمن بناء لوة عاملة متنوعة  "قالت الحاكمة هوكول،

مما ٌساعد على - ستوفر هذه الشراكة حوافز للطالب األلل تمثٌالً لاللتحاق ببرامج الصحة العملٌة أو البماء فٌها ". "وشاملة
تنوٌع الموى العاملة المستمبلٌة لدٌنا وضمان أن جمٌع المجتمعات ٌتم خدمتها بشكل جٌد من خالل نظام الرعاٌة الصحٌة العامة 

 ." لدٌنا
  

بما فً  - (CUNY) حرًما جامعًٌا فً 18ستعمل الشراكة على تحفٌز الطالب من األللٌات ومتعددي اللغات المسجلٌن فً 
( CUNY)للدراسات العلٌا وكلٌة  (CUNY)ذلن خمس كلٌات مجتمع وثمانً كلٌات علٌا وثالث كلٌات شاملة ومركز 

بما فً ذلن ثمانً كلٌات مجتمع وأربع كلٌات شاملة وأربعة مراكز  - (SUNY) حرماً جامعٌاً فً 16و - للدراسات المهنٌة 
هذا هو أحدث إجراء اتخذته والٌة . للدخول أو مواصلة مسارات الدراسة التً ستعدهم لمجال الصحة النفسٌة- جامعٌة 

 فً تمدٌم رعاٌة الصحة العملٌة للسكان نٌوٌورن لمعالجة نمص التنوع فً هذا المجال والذي ٌؤدي بدوره إلى فوارق
  .المهمشٌن

  
ومن المرجح أن ٌلبً ممدمو الرعاٌة الصحٌة من األللٌات احتٌاجات السكان المحرومٌن من الخدمات مع وجود لوة عاملة 

إضافة إلى ذلن، تعانً الموى العاملة فً . متنوعة تؤدي إلى زٌادة رضا المرضى والعمالء والمشاركة واالحتفاظ بالرعاٌة
مجال الصحة العملٌة من نمص فً األطباء متعددي اللغات مما ٌؤدي إلى زٌادة الفوارق فً الوصول والجودة ونتائج العالج 

 . لألفراد الذٌن ٌكون إتمانهم للغة اإلنجلٌزٌة محدود
  

بخطوات كبٌرة لزٌادة تنوع الموى  (OMH)تموم  "قالت الدكتورة آن سولٌفان مفوضة والٌة نٌوٌورك للصحة العقلٌة،
ٌنسك مكتب التنوع والشمول لدٌنا األنشطة على مستوى الوالٌة لتعزٌز العدالة . العاملة فً مجال الصحة النفسٌة العامة

، سنكون (CUNY)و  (SUNY)من خالل الشراكة مع . الصحٌة والمساعدة فً المضاء على الفوارق فً الرعاٌة الصحٌة
أكثر لدرة على توظٌف لوة عاملة أكثر تنوًعا وشمولٌة واالحتفاظ بها والتً ستوفر رؤى وخبرات ٌمكننا استخدامها للوصول 

 ." إلى المجتمعات المهمشة وغٌر المخدومة
  



ال نموم فمط بتعلٌم وتدرٌب المتخصصٌن  (SUNY)فً " ،(SUNY)ستانلً المستشارة المؤقتة فً .قالت دٌبورا ف
المستمبلٌٌن فً مجال الصحة العملٌة ولكن أًٌضا ندرن الحاجة إلى تمثٌل هؤالء المهنٌٌن على نطاق مجموعة واسعة من الناس 

فً كثٌر من األحٌان، ٌتمثل العائك الذي ٌحول دون رعاٌة طالبنا وغٌرهم ممن ٌسعون للحصول على . الذٌن سٌخدمونهم
فً نٌوٌورن، نعلم أن . رعاٌة صحٌة عملٌة فً عدم الوصول إلى ممارس ٌمكنه التعامل مع صراعاتهم أو فهمها عن كثب

خلفٌاتنا وثمافاتنا ولغاتنا الفرٌدة تجعل لوتنا العاملة ألوى، ولهذا نشكر الحاكمة هوكول على استثمارها المستمر فً توفٌر 
  ."المزٌد من الفرص لألللٌات الممثلة األلل تمثٌال وجعل التعلٌم متاًحا للجمٌع

  
سٌزٌد التموٌل الذي أعلنته الحاكمة هوكول الٌوم لتوسٌع المصادر "، (CUNY)ماتوس رودرٌغٌز رئٌس . قال فٌلٌكس ف

للطالب األلل تمثٌالً لبدء وظائف فً مجال الصحة العملٌة من الفرص وٌحد من الفوارق الصحٌة للمجتمعات التً تخدمها 
(CUNY) . تعد(CUNY) نرحب بالدعم المالً الذي سٌساعد المزٌد من طالبنا . من بٌن أكثر الجامعات تنوًعا فً البالد

على االنضمام إلى مجال ٌحتاج بشدة إلى التنوع وتحسٌن جودة وتمدٌم خدمات الصحة العملٌة لألشخاص فً المجتمعات التً 
  ."تعانً من نمص الخدمات تملٌدًٌا

  
الطالب المؤهلون للحصول على هذه المساعدة هم أولئن الذٌن ٌتحدثون بلغات متعددة؛ ومسجلٌن فً برنامج درجة بلغة 

معٌنة؛ أو من أصول كوبٌة أو مكسٌكٌة أو بورتورٌكٌة أو من دول أمرٌكا الالتٌنٌة أو التٌنٌة أو إسبانٌة أو من األمرٌكٌٌن 
األصلٌٌن أو من سكان أالسكا األصلٌٌن أو السود أو األمرٌكٌٌن من أصل أفرٌمً أو من سكان هاواي األصلٌٌن أو من جزر 

 . المحٌط الهادئ األخرى
  

برامج الشهادات والمنتسبٌن والبكالورٌوس والماجستٌر والدكتوراه فً العمل  (CUNY)تشمل البرامج المؤهلة فً 
 . االجتماعً والخدمات اإلنسانٌة؛ وعلم النفس؛ والتمرٌض النفسً؛ واإلرشاد فً حاالت الحداد واستشارات الصحة العملٌة

  
العلوم اإلنسانٌة : ، تشمل البرامج المؤهلة برامج درجة الزمالة فً الفنون والعلوم اللٌبرالٌة(SUNY)فً كلٌات المجتمع فً 

فً . واالجتماعٌة مع مسارات أو تركٌزات بما فً ذلن مساعد الصحة العملٌة والخدمات اإلنسانٌة وعلم االجتماع وعلم النفس
الجامعً الذي تكون مدة الدراسة فٌه أربع سنوات، تشمل برامج الدرجات المؤهلة الصحة والمجتمع؛  (SUNY)حرم 

 . وتركٌز الصحة العامة؛ وعلم االجتماع وعلم النفس
  

تمدم العدٌد من هذه المؤسسات التً مدتها أربع سنوات أًٌضا برنامج درجة الماجستٌر فً العلوم فً استشارات الصحة العملٌة 
وبرنامج درجة الماجستٌر فً العمل االجتماعً إضافة إلى برامج درجة مزدوجة فً استشارات الصحة العملٌة أو درجة 

درجات بكالورٌوس العلوم فً  (SUNY)تشمل الدراسات المؤهلة فً المراكز الجامعٌة فً . الماجستٌر فً الصحة العامة
 . استشارات الصحة العملٌة والتنمٌة البشرٌة؛ ودكتوراه فً علم االجتماع وعلم النفس ودكتوراه فً علم النفس

  
جعل التشرٌع الفٌدرالً المبادرة ممكنة من خالل تزوٌد والٌة نٌوٌورن بتموٌل تكمٌلً لخدمات الصحة العملٌة من خالل 

توسٌع محدود زمنًٌا للنسبة المئوٌة للمساعدة الطبٌة الفٌدرالٌة وهً الصٌغة المستخدمة لتعوٌض الوالٌات عن معظم برامج 
Medicaid .  

  
ال ٌزال نمص التنوع مشكلة مستمرة فً مجال الصحة العملٌة وهذا النمص ٌؤدي إلى مزٌد من نمص  "قال النائب بول تونكو،

ٌعد االستثمار فً البرامج التعلٌمٌة وتعزٌزها خطوة حاسمة . الوصول والرعاٌة غٌر المتناسبة للمجتمعات ذات البشرة الملونة
أنا ممتن للمٌادة وااللتزام بالمساواة لجمٌع أولئن الذٌن ٌعملون على . فً بناء لوة عاملة متنوعة فً مجال الصحة النفسٌة

  ."تمكٌن طالبنا المتفولٌن وتمكٌنهم بشكل أفضل من خدمة مجتمعاتهم ورد الجمٌل
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