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  اکنون  کانتی اورنج  در کودکان وضیعت  مورد در ساالنھ گزارش ھشتمین و بیست

است  دسترس قابل  
 

 اکنون  کانتی  اورنج  در  کودکان  وضیعت  مورد  در  ساالنھ  گزارش  ھشتمین  و  بیست  -  )2022  دسامبر  6(  کالیفرنیا   کانتی،  اورنج
 .دھد می ارائھ را شھرستان این کودکان  مصونیت و آموزش اقتصادی، رفاه سالمت، ازجامع  ارزیابی کھ است دسترسقابل 

 :است داده نشان را کانتی اورنج جوانان رفاه  و زندگی بھبود زیر ساحات

نیم  از بھ بیش  2020  و 2014 ھایسال بین کھ بوده  کاھش بھ رو ھمچنان بیمھ بدون کودکان میزان :خوب سالمت •
 تقلیل یافتھ است. بیمھ بدون کودک 24253 بھ بیمھ بدون کودک 53894 از است کھ یافتھ کاھش) درصد 56(

  درمانی بیمھ دارای کودکان زیرا است، بھداشتی ھای مراقبت بھ دسترسی برای پرکاربرد  شاخص  یک معیار این
  بیشتری  احتمال کنند.  دریافت موقع بھ را تجویزی ھای مراقبت و داروھا نیاز صورت در کھ دارند بیشتری احتمال

 کلی، طور بھ و  دارند) بینایی و دندانی ھای مراقبت سازی، ایمن جملھ از( پیشگیرانھ ھای مراقبت دریافت برای
 .باشد داشتھ بھتری سالمت نتایج

 یافتھ افزایش اندکی  20-2019 سال در مقایسھ با  کنندمی دریافت CalFresh کھ کودکانی  فیصدی :اقتصادی رفاه •
 18 زیر کودک 10  ھر از نفر یک از بیش ،21-2020 سال در. گذارد می نکتھ پایان سالھ پنج کاھش بھ کھ است،

  این کھ کودکانی  تعداد فقر،افزایش شاخص عنوان بھ. کردند دریافت CalFresh کودک) 91088 یا٪ 12.9( سال
   کانتی اورنج در گسترده ھایتالش اما شود،  تلقی  منفی روند یک عنوان بھ تواند می کنندمی دریافت را مزایا

 جریان دارد تا کودکان واجد شرایط بیشتر از این مزایا مستفید گردد. 
 برای آمادگی کھ حالی در رسید، سال 10 در حد ترین پایین بھ دبیرستان از تحصیل ترک میزان: تحصیلی  پیشرفت •

 ھایسال  برای  کانتی اورنج گروھی تحصیل ترک میزان. رسیده است سال 10 در میزان باالترین بھ دانشگاه
 فارغ این میان در دانشگاه آمادگی. بود 2011-12 سال در درصد 8.9 با مقایسھ  در درصد 4 ،2020-21

  فارغ 36747  دارای کانتی اورنج ،21-2020  سال در. رسیده است سالھ 10 حد باالترین بھ نیز التحصیالن
  کالیفرنیا بودن شرایط واجد میزان از بودند کھ UC/CSU شرایط واجد آنھا از٪ 57 بود، کھ دبیرستان التحصیل

 .باالتر می باشد 52٪
  81 میزان بھ 2011 سال از و داده ادامھ دھھ یک  کاھش بھ نوجوانان  دستگیری میزان :امن جوامع و ھا خانھ •

  در نوجوان 10801 دستگیری با مقایسھ در نوجوان دستگیری 2053 ،2020 سال در. یافتھ است کاھش درصد
سیستم قضایی نوجوانان می   با جوان یک رسمی برخورد اولین معموالً  دستگیری. گرفتھ است صورت 2011 سال
 .نکند پیدا ادامھ بزرگسالی  تا نوجوانان تخلفات برخورد اولین از کھ است مھم. باشد
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  جملھ از مسکن، و رفتاری سالمت شامل مستمر تمرکز ھای  حوزه است، شده حاصل زیادی ھای پیشرفت کھ  حالی در
 .است دیگر موارد

  سالمت بر آن تأثیر و  تغییر چگونگی و اقتصادی رفاه بھ تریعمیق نگاه کھ است ایویژه بخش شامل ھمچنین امسال گزارش
 .دارد کانتی اورنج در جوانان و کودکان رفاه و

 ، (OCCP) کانتی اورنج کودکان مشارکت رئیس عنوان بھ ھمچنین کھ چھارم، ناحیھ ،OC نظارت ھیئت رئیس چفی، داگ
 شماریبی ھایراه گزارش این کھ حالی در"  :گفت.  است کرده خدمت 2022 سال در گزارش انتشار مسئول مشاور  ھیئت
 و قدرت شناخت برای فرصتی ھمچنین کند،می منعکس را بزرگسالی در موفقیت برای کودکان توانایی اقتصادی رفاه

 ".کندمی فراھم را ھاآن  بر غلبھ و اقتصادی مشکالت با همواج در ھایشانخانواده و کودکان آن پذیریانعطاف

  کانتی اورنج کودکان بھ تا دھیم ادامھ پشتیبانی ھای سیستم  ساختن بھ توانیم می ما جامعھ، با ھمراه" ،وی در ادامھ می گوید
 .باشند داشتھ ایمن و موفق  سالم، زندگی تاکنیم  کمک
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