بناء الثقة باللقاح من خالل مشاركة
قصص وشهادات عن اللقاح
يمكن أن تؤدي مشاركة القصص والشهادات حول تجارب اللقاح إىل بناء الثقة باللقاح من خالل تعميق الفهم
والوعي .تنتشر القصص حول لقاحات مرض ( )COVID-19في كل مكان .قد يكون لديك قصة وكذلك قد يكون
لعائلتك وأصدقائك وأعضاء المجتمع وزمالئك في العمل وشركاء وأعضاء البرنامج .يمكن أن تساعد القصص في
تسليط الضوء عىل الشفاء الجماعي والتعافي والحفظ والنجاة .لديها القدرة عىل إلهام الناس وتنشيطهم وتحريكهم
إىل العمل.

مشاركة القصص:

• تساعد الناس عىل االرتباط واالستجابة ألهمية اللقاحات والتطعيم
• تبني التواصل والثقة

• تبرز القيم المشتركة واألهداف المشتركة

• تقدر وتحتفل باألشخاص في مجتمعك الذين يقومون بإحداث التغيير
• تشجع األمل والرؤى المستقبلية

عند مشاركة قصتك حول التطعيم:
صف قيمك وما يهمك
• ِ

• اربط قصتك بتجربة واهتمامات األشخاص الذين تشاركها معهم

• شارك بما ساعدك في اتخاذ قرارك ،وكيف تشعر حيال ذلك ،واألثر الذي أحدثه

عند جمع قصص من اآلخرين حول التطعيم:
• العمل في تعاون وثيق مع أعضاء المجتمع

• قم بإنشاء بيئة مفتوحة وآمنة ومقبولة لمشاركة القصص

دائما عىل إذن من األشخاص لتدوين المالحظات أو استخدام جهاز تسجيل أو مشاركة قصصهم مع
• احصل
ً
اآلخرين .وهذا ما يسمى بالموافقة المستنيرة ،وهذا يعني أن الشخص يفهم الغرض الذي سيتم استخدام القصة
شخصا للمساعدة.
من أجله وكيف وأين سيتم مشاركتها .مالحظات أو تسجل قصص ،فأحضر معك
ً
• استخدم األسئلة المفتوحة لتجنب اإلجابات بنعم أو ال

• كن فضول ًيا ومنفتحًا  -ال تضع في اعتبارك قصة محددة أو نهاية
• استمع بنشاط وقيادة بلطف

Arabic

• إذا كان الشخص الذي يشارك قصته يناقش صدمة حالية أو ماضية ،فقم بإحالته إىل الموارد ،مثل (،)NYC Well
وهي خدمة دعم صحة نفسية مجانية وسرية متاحة عىل مدار الساعة طوال أيام األسبوع وبأكثر من  200لغة.
اتصل برقم الهاتف  ،888-692-9355أو ُقم بالدردشة عبر اإلنترنت عىل الرابط .nyc.gov/nycwell

نماذج من األسئلة لدعم مشاركة قصص التطعيم وجمعها:

• هل تم تطعيمك؟ لماذا اخترت الحصول عىل لقاح مرض ()COVID-19؟
• ماذا يعني التطعيم بالنسبة لك؟ لعائلتك؟

• لماذا تعتقد أنه من المهم الحصول عىل المطعوم؟

• كيف ساعد التطعيم أو مساعدة اآلخرين في الحصول عىل التطعيم في تعافي مجتمعك؟
• ما الذي جعلك تغير قرارك بشأن التطعيم؟
• كيف تشعر اآلن بعد أن تلقيت التطعيم؟

• كيف تغيرت األمور بالنسبة لك اآلن بعد أن تم تطعيمك؟

انشر القصص

هناك طرق مختلفة يمكنك من خاللها مشاركة القصص واستخدامها .كصوت موثوق به في مجتمعك ،يمكنك أنت أو
مؤسستك:
• إخبار قصتك عندما تتحدث مع اآلخرين عن اللقاحات

• شارك القصص عىل موقعك اإللكتروني ووسائل التواصل االجتماعي وكذلك في النشرات اإلخبارية ورسائل
البريد اإللكتروني
• قم بتضمين القصص في عروضك التقديمية وشارك القصص في اجتماعات وأحداث الشركاء والمجتمع
• تبادل القصص مع وسائل اإلعالم المحلية ووسائل اإلعالم
ً
عمل فن ًيا يتضمن القصص التي ترغب بمشاركتها وعرضها
• اصنع

أمثلة لقصص اللقاح

تُظهر مقاطع الفيديو المدرجة أدناه سكان نيويورك في  Brooklynوالعاملين في إدارة الصحة والسالمة العقلية في NYC
وهم يروون قصصهم حول اللقاحات والحصول عىل المطاعيم.
• قصص لقاحات من المجتمع |  Brooklynعىلyoutu.be/H5-YFeLxe14 :

• قصص لقاحات من المجتمع | ( Brooklynالنسخة youtu.be/gl_eHzjL_-E :)2

• لماذا حصلت عىل اللقاح | قصص الموظفين (النسخة youtu.be/OBOlECveAY0 :)1
• لماذا حصلت عىل اللقاح | قصص الموظفين (النسخة youtu.be/UNaIYF4Xpt0 :)2
• لماذا حصلت عىل اللقاح | قصص الموظفين (النسخة youtu.be/l4A1FvbERI8 :)3

قد تقوم إدارة الصحة في  NYCبتغيير التوصيات مع تطور الموقف10.4.21 .

