Giúp thông báo cho Ủy ban Y tế Công cộng Boston và thành phố Boston và quy trình lập kế
hoạch về các chiến lược liên quan đến tuyên bố của Thị trưởng Martin Walsh về phân biệt
chủng tộc là một cuộc khủng hoảng sức khỏe cộng đồng.
Tổng quan về phân biệt chủng tộc như một cuộc khủng hoảng sức khỏe cộng đồng
Phân biệt chủng tộc là một mối đe dọa đối với sức khỏe và an toàn cộng đồng của chúng ta. Nó
ảnh hưởng đến việc tiếp cận những nguồn lực hỗ trợ sức khỏe, như công việc làm tốt và nhà ở
lành mạnh, thực phẩm lành mạnh và giá cả phải chăng. Căng thẳng mãn tính cũng gây ảnh
hưởng đến sức khỏe. Trải nghiệm phân biệt chủng tộc – bị theo dõi trong các cửa hàng, bị hỏi
về quyền của bạn ở đâu đó hoặc tương tác đáng sợ với cơ quan thực thi pháp luật, tất cả đều
có thể dẫn đến căng thẳng mãn tính và sức khỏe kém hơn.
Cư dân của Boston đa số là người da màu, và Boston vẫn tách biệt về chủng tộc. Có sự chênh
lệch dai dẳng về kết quả sức khỏe đối với người dân Boston da đen và Latinh so với người
Boston da trắng về nhiều chỉ số sức khỏe bao gồm kết quả sinh đẻ, hen suyễn, tiểu đường, tăng
huyết áp và các bệnh mãn tính khác. Sự phân biệt chủng tộc này dẫn đến sự khác biệt lớn về
kết quả sức khỏe theo mã zip. Nơi một người sống cũng ảnh hưởng đến sự sẵn có của các cơ
hội – về giáo dục, nhà ở, việc làm, đi lại, giải trí, tiếp cận thực phẩm lành mạnh và chăm sóc sức
khỏe -- một hậu quả trực tiếp khác của sự phân biệt đối xử do phân biệt chủng tộc.
Đại dịch COVID-19 đã làm trầm trọng thêm tác hại của những bất bình đẳng tồn tại từ trước do
phân biệt chủng tộc gây ra, dẫn đến phơi nhiễm không cân xứng, các trường hợp COVID-19 và
kết quả tồi tệ giữa các cư dân Da đen và Latinh của Boston và các tác hại kinh tế và xã hội liên
quan.
Công bằng chủng tộc là việc tạo ra và chủ động củng cố các chính sách, thực hành, thái độ và
hành động nhằm tạo ra quyền lực, quyền tiếp cận, cơ hội, đối xử và kết quả công bằng cho tất
cả mọi người không phân biệt chủng tộc.
Chính quyền Thành phố Boston đang cố gắng giải quyết tác động của phân biệt chủng tộc đối
với cuộc sống của tất cả những người láng giềng của chúng ta và cách nó tác động đến sức khỏe
tổng thể của Thành phố.
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Thị trưởng Martin J. Walsh đã chỉ đạo Văn phòng Y tế và Dịch vụ Nhân sinh của Thị trưởng cùng
với Ủy ban Y tế Công cộng Boston và tất cả các cơ quan của Thành phố thúc đẩy tám chiến lược
sau để chống lại nạn phân biệt chủng tộc như một cuộc khủng hoảng sức khỏe cộng đồng và
hậu quả là bất bình đẳng về sức khỏe:
● Tạo các giải pháp chính sách để xóa bỏ phân biệt chủng tộc có hệ thống và các rào cản
đối với sức khỏe cộng đồng bằng cách đánh giá các chính sách hiện hành và sử dụng dữ
liệu để thúc đẩy thay đổi.
● Phát triển một kế hoạch "Boston Health Equity Now"(Bình Đẳng về Sức Khỏe ở Boston
Bây Giờ) bao gồm các mục tiêu rõ ràng và các mục tiêu có thể đo lường được để giải
quyết các nguyên nhân gốc rễ của sự bất bình đẳng gây ra chênh lệch về kết quả sức
khỏe.
● Tham gia vào các cộng đồng bị gạt ra ngoài lề về mặt lịch sử để xác định các vấn đề,
giải pháp và hỗ trợ phản ứng do cộng đồng định hướng.
● Yêu cầu báo cáo công khai về dữ liệu chủng tộc và dân tộc ghi lại sự bất bình đẳng về
sức khỏe ở Boston bằng cách làm việc với các bệnh viện và Khối thịnh vượng chung
Massachusetts để truy cập thông tin quan trọng này.
● Phân tích dữ liệu để hiểu rõ hơn về tính liên kết giữa các yếu tố xã hội, môi trường và
hành vi góp phần vào tác động của phân biệt chủng tộc và khả năng tiếp cận việc làm,
thực phẩm, nhà ở, quá cảnh và giáo dục.
● Cải thiện khả năng tiếp cận với phòng ngừa và điều trị phù hợp về mặt văn hóa và
ngôn ngữ.
● Phát triển các dịch vụ và chương trình để giải quyết tác động tiêu cực mà những bất
bình đẳng này đã gây ra đối với các nhóm dân cư cụ thể.
● Vận động ở cấp tiểu bang và liên bang cho các chính sách và tài trợ các cơ hội trực tiếp
chống lại nạn phân biệt chủng tộc có hệ thống.
Lời Mời Của Chúng Tôi
Yêu Cầu Thông Tin (RFI) này nhằm thu hút ý kiến đóng góp vào tám chiến lược của Boston
nhằm giải quyết vấn đề phân biệt chủng tộc như một cuộc khủng hoảng sức khỏe cộng đồng.
RFI này là một trong nhiều cách mà chúng tôi đang bao gồm các cư dân Boston, đặc biệt là
những người bị ảnh hưởng nhiều nhất bởi phân biệt chủng tộc và lịch sử bị gạt ra ngoài lề trong
quá trình ra quyết định của chính phủ. Chúng tôi đang yêu cầu thông tin nhân khẩu học như
một phần trong câu trả lời của bạn để có thể đảm bảo rằng chúng tôi đang tiếp cận những
người bị ảnh hưởng nhiều nhất.
Phân biệt chủng tộc có những tác động có thể đo lường được, bao gồm thu nhập, sức khỏe và
tương tác với các tổ chức, với chính phủ và các đại diện khác. Chúng tôi hoan nghênh ý kiến của
bạn về cách chúng tôi có thể đạt được một Boston công bằng về chủng tộc.
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Chúng tôi cũng mời bạn tham gia vào một cuộc họp ảo về Phân biệt chủng tộc là Khủng hoảng Y
tế Công cộng sẽ được tổ chức vào Tháng Mười. Để được thông báo về Hội đồng Y tế Boston, vui
lòng gửi email healthequity@bphc.org quan tâm của bạn.
PHỤ LỤC 1: CÂU TRẢ LỜI
Đối Với Tổ Chức (ví dụ: Dựa vào cộng đồng, Dựa vào niềm tin), Liên minh, Cơ quan và Doanh
nghiệp tương tác trực tiếp hoặc phục vụ các cộng đồng bị gạt ra ngoài lịch sử: Gửi câu trả lời
cho các câu hỏi bên dưới tới healthequity@bphc.org về tầm nhìn của bạn về một Boston công
bằng về chủng tộc. Hãy đảm bảo đặt “RFI” trong chủ đề email của bạn. Bài nộp không được dài
hơn 3 trang và có thể được gửi bằng Tiếng Anh, tiếng Tây Ban Nha, tiếng Trung Quốc, Cape
Verdean Creole, Somali, Bồ Đào Nha, Haiti Creole và tiếng Việt.
HẠN CHÓT CHO CÁC CÂU TRẢ LỜI: THỨ TƯ, NGÀY 7 THÁNG MƯỜI, 2020
-

Giới thiệu (1/2 trang): Vui lòng giới thiệu tổ chức của bạn và dân số/vùng lân cận mà
bạn phục vụ bằng cách trả lời các câu hỏi sau:
o Tên tổ chức của bạn
o Mô tả thông tin địa lý và chủng tộc/dân tộc và nhân khẩu học của nhóm dân cư
mà bạn phục vụ.
o Mô tả thông tin địa lý và chủng tộc/dân tộc và nhân khẩu học của nhân viên của
bạn.
o Tổ chức của bạn tác động chủ yếu đến lĩnh vực nào? (nhà ở, việc làm, thực
phẩm, đức tin, quyền của người nhập cư, môi trường, sức khỏe tâm thần, v.v.)
o Mục đích/sứ mệnh của tổ chức của bạn là gì?

-

Tầm nhìn (2 ½ trang): Vui lòng đề xuất tầm nhìn của bạn về một Boston công bằng về
chủng tộc bằng cách trả lời một hoặc nhiều câu hỏi dưới đây.
o Một Boston bình đẳng và công bằng sẽ như thế nào?
o Bạn đang làm công việc gì để giải quyết vấn đề phân biệt chủng tộc như một cuộc
khủng hoảng sức khỏe cộng đồng?
o Bạn sẽ đề xuất công việc gì để giải quyết tám chiến lược do Thị trưởng Martin J.
Walsh đưa ra để chống lại nạn phân biệt chủng tộc như một cuộc khủng hoảng
sức khỏe cộng đồng? (Phụ lục 2)
o Có điều gì còn thiếu trong tám chiến lược được liệt kê ở trên mà cần thiết để
chống lại phân biệt chủng tộc như một cuộc khủng hoảng sức khỏe cộng đồng?
o Bạn thấy cơ hội nào trong công việc của mình để hợp tác với BPHC và Thành phố
Boston?

Đối Với Cá Nhân Cư Dân: Chia sẻ suy nghĩ và trải nghiệm của bạn trong một biểu mẫu trực
tuyến bằng một trong các ngôn ngữ sau: Tiếng Anh, Tiếng Tây Ban Nha, tiếng Trung Quốc, Cape
Verdean Creole, Somali, Bồ Đào Nha, Haiti Creole và Việt Nam. Tổ chức – vui lòng gửi cho các
thành viên của bạn biểu mẫu này để đảm bảo chúng tôi nhận được phản hồi từ nhiều người
dân Boston.
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HẠN CHÓT CHO CÁC CÂU TRẢ LỜI: THỨ TƯ, NGÀY 7 THÁNG MƯỜI, 2020
PHỤ LỤC 2: Lệnh Hành pháp của Thị trưởng Martin J. Walsh Tuyên bố Phân biệt chủng tộc và
Khủng hoảng Sức khỏe Cộng đồng và Khẩn cấp ở Thành phố Boston
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