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પરરચય 

COVID-19 રોગચાળા (COVID-19) એ ર્મગ્ર રાષ્ટ્રમાાં ર્તત વાંશીય અને આરોગ્યની 

અર્માનતાઓને ઉજાગર કરી છે અને તેને વધુ ખરાબ કરી છે. રાંગીન ર્મુદાયો અને અન્ય 

લઘુતામાાં ધકેલાઈ ગયલેી વસ્તીની વ્યડિઓ અપ્રમાણર્ર રીતે પ્રભાડવત થઈ છે, અને 

પડરણામ,ે COVID-19નો વધુ બોજ વહન કયો છે. 

New Jersey માાં COVID-19 એ લઘુમતીઓ અને લઘુતામાાં ધકેલાઈ ગયેલા ર્મુદાયોને 

કેવી રીતે અપ્રમાણર્ર રીતે અર્ર કરી છે ત ેવધુ સ્પષ્ટ્ રીતે ર્મજવા માટે, ડવધાનર્ભાના 

ર્ભ્યો Shavonda Sumter, Angelica Jimenez અને Linda Carter દ્વારા COVID-19 

ર્ાંબાંડધત વાંશીય અને આરોગ્યની અર્માનતાઓની તપાર્ કરતી ટાસ્ક ફોર્સની સ્થાપના 

કરવા માટે કાયદો પ્રાયોડજત કરવામાાં આવ્યો હતો. 11 જૂન, 2021ના રોજ ગવનસર 

Murphy દ્વારા આ કાયદા પર હસ્તાક્ષર કરવામાાં આવ્યા હતા. 

કાયદાએ New Jersey કોરોનાવાયરર્ ડિર્ીઝ 2019 (COVID-19) વાંશીય અને આરોગ્ય 

અર્માનતાઓ પર રોગચાળાની ટાસ્ક ફોર્સ (ટાસ્ક ફોર્સ) ની રચના કરી, જ ેNew Jersey 

ના આરોગ્ય ડવભાગ (New Jersey Department of Health) દ્વારા કાયસરત છે. ટાસ્ક 

ફોર્સમાાં 23 ર્ભ્યોનો ર્માવેશ થાય છે, જમેાાં રાજ્યપાલ દ્વારા ડનયુિ 14 જાહેર ર્ભ્યોનો 

ર્માવેશ થાય છે, જમેાાંથી કેટલાકની પર્ાંદગી ડવધાનર્ભાની ભલામણોના આધાર ે

કરવામાાં આવી હતી, અને અન્ય કાયદામાાં ડનધાસડરત જરૂડરયાતોને આધાર.ે બાકીના નવ 

ડવડવધ ર્ાંબાંડધત રાજ્ય ડવભાગોના ભતૂપૂવસ-અડધકારી ર્ભ્યો છે. ર્ભ્યો ડનપુણતાની 

ડવડવધતા અને જાતીય અને વાંશીય પૃષ્ઠભૂડમનુાં પ્રડતડનડધત્વ કર ેછે. 

તેનુાં ધ્યયે રાજ્યપાલ અને ધારાર્ભાને COVID-19 ના કારણે અથવા વધી ગયેલી 

અર્માનતાઓને ઘટાિવા માટે અને ભડવષ્યમાાં આવી અર્માનતાઓને રોકવા માટે 

ચોક્કર્ ભલામણો આપવાનુાં છે. 

ભલામણો પ્રદાન કરતા પહેલા, ટાસ્ક ફોર્સ New Jersey માાં લઘુમતીઓ અને ઉચ્ચ 

જોખમવાળા બોજવાળા ર્મુદાયો તેમજ આ ર્મુદાયો માટે ટૂાંકા અને લાાંબા ગાળાના 

પડરણામોને રોગચાળાએ કેવી રીતે અને શા માટે અર્ર કરી છે તેનુાં મૂલયાાંકન કરશ.ે 

આ પડરપૂણસ કરવા માટે, ટાસ્ક ફોર્સ COVID-19 દરડમયાન તેમના અનભુવોના આધાર ે 
New Jersey ના તમામ લઘુમતી અને ઉચ્ચ જોખમ ધરાવતા ર્મુદાયોના રહેવાર્ીઓ 

પાર્ેથી જુબાનો અનુરોધ કરવા અને પ્રાપ્ત કરવા માાંગે છે. 



ટૂલકીટ રવશે અને તેનો ઉપયોગ કેવી રીતે કરવો 

ટાસ્ક ફોર્સને ર્ફળતાપવૂસક ભલામણો ડવકર્ાવવા માટે તમારા અડભપ્રાયોની જરૂર છે જ ે

વાંશીય અને આરોગ્યની અર્માનતાને ર્ાંબોડધત કર ેછે કારણ કે તેઓ New Jersey માાં 

COVID-19 થી ર્ાંબાંડધત છે. અમ ેતમારી વાતાસઓ અને ડવચારોનો ઉપયોગ ટાસ્ક ફોર્સની 

ભલામણોની જાણ કરવા માટે કરીશુાં જ ેમાચસ 2023માાં New Jersey ના ગવનસર અને 

ડવધાનર્ભાને ર્બડમટ કરવામાાં આવશ.ે 

આ ટૂલકીટ તમને બે રીતે મદદ કરવા માટે બનાવવામાાં આવી છે: 

1) COVID-19 દ્વારા પ્રભાડવત/અર્રગ્રસ્ત વ્યડિ તરીકે, આ ટૂલકીટ તમને તમારી 

જુબાની કેવી રીતે આપવી ત ેઅાંગેના ડવચારો પ્રદાન કરી શકે છે. 

 

2) ડહતધારકો, ર્ુડવધા આપનારાઓ અને ર્ાંયોજકો માટે, ટૂલડકટ તમારા ર્મુદાયો, 

અન્ય ર્ાંસ્થાઓ અને વ્યડિઓ ર્ાથ ેCOVID-19 દરડમયાન અનભુવાયેલા પિકારો 

ડવશે વાતચીતમાાં માગસદશસન આપવામાાં મદદ કરી શકે છે. પછી તમે આ વાતાસલાપ 

દરડમયાન એકડિત કરલેી માડહતીને તમે ર્ેવા આપતા ર્મુદાયોના 

પ્રડતડનડધત્વમાાં લેડખતમાાં ર્બડમટ કરવાનુાં ડવચારી શકો છો. 

આ ટૂલકીટની અાંદર, તમને પાાંચ મુખ્ય સ્તાંભો ડવશે માડહતી મળશ ેજ ેટાસ્ક ફોર્સના 

કાયદાકીય ચાજસના ફોકર્ ડવસ્તારો છે. તમને એવા પ્રશ્નો પણ મળશ ેજ ેતમારી વ્યડિગત 

જુબાનીઓ અથવા ર્ામુદાડયક વાતચીતોને માગસદશસન આપવામાાં મદદ કરી શકે. 



જ બાની આપવા માટેના ત્રણ રવકલ્પો 
 
 

1) વ્યરિગત રીતે. વ્યડિગત રીતે જાહેર ર્ુનાવણીમાાં હાજરી આપો* અને 

નીચનેા સ્થાનોમાાંથી એક પર મૌડખક ડટપ્પણીઓ (િણ ડમડનટ ર્ુધી મયાસડદત) 

આપો: 

 

• Rutgers - Camden Campus 

o સ્થળ: Campus Center Multipurpose Room, 
326 Penn St., Camden, NJ 08102 

o તારીખ: બુધવાર, નવેમ્બર 2, 2022 
o ર્મય: 4:30 pm – 8:00 pm 

 

• Rutgers - Newark Campus 

o સ્થળ: Rutgers New Jersey Medical School, Lecture Hall B552 
185 South Orange Ave., Newark, NJ 07103 

o તારીખ: બુધવાર, નવેમ્બર 9, 2022 
o ર્મય: 4:30 pm – 8:00 pm 

 

• New Brunswick 
o સ્થળ: DCF Training Academy 

30 Van Dyke Ave., New Brunswick, NJ 08901 
o તારીખ: શડનવાર, 3 ડિર્ેમ્બર, 2022 
o ર્મય: 10:00 am – 1:00 pm 

 

* વ્યડિઓ અન્ય ર્મુદાયના ર્ભ્યોને ર્ાાંભળી શકે તેની ખાતરી કરવા માટે તમામ 

વ્યડિગત ર્ાવસજડનક ર્ુનાવણીને ફિ ર્ાાંભળવા માટેના ર્િો તરીકે લાઇવ સ્ટર ીમ 

કરવામાાં આવશ.ે અન્ય ર્મુદાયના ર્ભ્યોને ર્ાાંભળવાથી તમને અન્ય જાહેર ર્ુનાવણીમાાં 

(વ્યડિગત રીતે અથવા વચ્યુસઅલ રીતે) તમારી પોતાની જુબાની આપવા અથવા 

લેડખતમાાં ર્બડમટ કરવા માટે પ્રેરણા મળી શકે છે. ર્ુનાવણી નીચનેી ડલાંક પર ઍક્ર્ેર્ 

કરી શકાય છે: https://linktr.ee/njcovid. 

https://linktr.ee/njcovid


2) વર્ચય સઅલી. વચ્યુસઅલ રીતે જાહેર ર્ુનાવણીમાાં હાજરી આપો અને મૌડખક 

ડટપ્પણીઓ આપો (િણ ડમડનટ ર્ુધી મયાસડદત): 

• Zoom મીડટાંગ 
o ડલન્ક: https://us06web.zoom.us/j/85656596288 
o તારીખ: ડિર્મે્બર 6, 2022 
o ર્મય: 4:30 pm – 8:00 pm 
o કોલ ઇન માડહતી: US: +1 929 436 2866 US 

+1 646 931 3860 US 
+1 301 715 8592 US 

o મીડટાંગ ID: 856 5659 6288 
 

3) લેરિત. તમારી લેડખત ડટપ્પણીઓ અથવા તમ ેએકડિત કરલેી ડટપ્પણીઓ 

njcdtf@doh.nj.gov પર ઇમેઇલ દ્વારા ઇલેક્ટર ોડનક રીતે ર્બડમટ કરી શકાય છે. 

અમ ેતમારી લેડખત ડટપ્પણીઓને િણ પૃષ્ઠો ર્ધુી મયાસડદત રાખવાનુાં ર્ૂચન કરીએ 

છીએ. કૃપા કરીને વધારમેાાં વધાર ેશુક્રવાર, ડિર્ેમ્બર 16, 2022 ર્ુધીમાાં ર્બડમટ 

કરો. તમે તમારી લડેખત ડટપ્પણીઓ નીચેના ર્રનામે પણ મોકલી શકો છો; 

ડટપ્પણીઓ ર્માન ર્મયમયાસદા ની અાંદર પ્રાપ્ત થવી આવશ્યક છે: 

New Jersey Department of Health 
Office of Minority and Multicultural Health 

55 N. Willow St., 4th Floor 
P.O. Box 360 

Trenton, New Jersey 08625-0360 
Attention: Aracely Macias 

https://us06web.zoom.us/j/85656596288
file:///C:/Users/paula/OneDrive/Desktop/CQ%20fluency/Retainer%20QCer/Month/November/Week%201/04/204881%20-%20NJ%20Department%20of%20Health/O-204881-QAH-011/njcdtf@doh.nj.govપરમેઇલકરો


સ્તંભો 

નીચનેા સ્તાંભો ટાસ્ક ફોર્સના કાયદાકીય ચાજસના અવકાશને વ્યાખ્યાડયત કર ેછે. તેઓ 

જુબાનીના ડવષયના ક્ષિેોને માગસદશસન આપવામાાં મદદ કરશ.ે અમ ેખાર્ કરીને રાજ્યના 

લઘુમતી અને લધતુામાાં ધકેલાઈ ગયેલા ર્મુદાયોની વાતાસઓ અને ડવચારોમાાં રર્ ધરાવીએ 

છીએ જ ેવાંશીય અને આરોગ્યની અર્માનતાને દૂર કરવામાાં મદદ કરશ ેઅને COVID-19 

દ્વારા અપ્રમાણર્ર અર્રગ્રસ્ત વ્યડિઓ અને ર્મુદાયોની ડવડવધ શે્રણીને ર્મથસન 

આપશ,ે જમેાાં રાંગના આધાર ેર્મુદાયો, ગ્રામીણ ર્મુદાયો, ડવકલાાંગ લોકો અને 65+ વષસની 

વયના પુખ્ત વયના લોકો નો ર્માવેશ થાય છે પરાંતુ ત ેપૂરતો મયાસડદત નથી. 

કૃપા કરીને દરકે સ્તાંભ હેઠળ ર્ફળતા માટે તમારી વાતાસઓ અને તમારા ડવચારો શેર કરો. 

તમે એક સ્તાંભ, બહુડવધ સ્તાંભો, તમામ પાાંચ અથવા કોઈ પણ પર ધ્યાન કેડન્િત કરવાનુાં 

પર્ાંદ કરી શકો છો. 

ડહતધારકો માટે, કૃપા કરીને તમારા ર્મુદાયને વાતચીત માટે તૈયાર કરવામાાં મદદ કરવા 

માટે પાાંચ સ્તાંભો અને ર્ાંબાંડધત પ્રશ્નો ર્મય પહેલાાં શેર કરો. 

 
 

1. મારિતી રસસ્ટમો: COVID-19 ચેપ અને મૃત્યનુ ેલગતી એકડિત કરવામાાં 

આવેલી આરોગ્ય માડહતીમાાં ચોક્કર્ જાડત, વાંશીયતા અને વસ્તીડવષયક 

ઓળખકતાસઓનો ર્માવેશ થાય છે તેની ખાતરી કરવા માટે હાલની િેટા 

ડર્સ્ટમને કેવી રીતે ર્ુધારી શકાય? 
 

2. આરોગ્ય સચંાર: COVID-19 દરડમયાન પરીક્ષણ, ર્ાંપકસ  ટરે ડર્ાંગ, રર્ીકરણ અને 

અન્ય ર્ાંબાંડધત જાહેર આરોગ્ય અડભગમો ર્ાંબાંડધત માડહતીનો ર્ાંદેશાવ્યવહાર, 

ર્ાંદેશાવ્યવહાર અને પ્રર્ારને વધુ અર્રકારક બનાવવા માટે કેવી રીતે ર્ુધારી 

શકાય? 
 

શે્રષ્ઠ પ્રયાર્ો, વહેંચાયલે ર્ેવાઓ માટેની તકો અથવા ર્ાંભડવત ભાગીદારી શુાં છે જ ે

બહુડવધ ભાષાઓ ર્ડહત આરોગ્ય ર્ાંભાળ માડહતી અને ર્ામગ્રીના ર્ાંચારમાાં વધારો 

કરશ?ે 
 

3. ઐરતિારસક અને પ્રણાલીગત અસમાનતાઓ: જાડત અને વાંશીયતાને લગતી 

ઐડતહાડર્ક અને વ્યવડસ્થત અર્માનતાઓ કઈ છે જણે ેCOVID-19 દરડમયાન 

રાજ્યના લઘુમતી અને લઘુતામાાં ધકેલાઈ ગયલેા ર્મુદાયોમાાં મૃત્યુ દરમાાં વધારો 

કયો છે? શા માટે COVID-19 એ આ ર્મુદાયોને અપ્રમાણર્ર અર્ર કરી છે? ટૂાંકા 

ગાળાના અને લાાંબા ગાળાના પડરણામો શુાં છે? 
 



4. સ્વાસ્્યના સામારજક સૂચકાંકો: લોકો જ્યાાં રહે છે, શીખે છે, કામ કર ેછે, રમે છે 

અને પજૂા કર ેછે ત્યાાંના વાતાવરણમાાં કઈ પડરડસ્થડતઓએ તેમના સ્વાસ્્યના 

જોખમો અને COVID-19 ર્ાંબાંડધત પડરણામોન ેઅર્ર કરી છે? આમાાં COVID-19 

દરડમયાન વ્યડિની ક્વોરને્ટાઇન અથવા અલગ રહેવાની ક્ષમતામાાં અવરોધ 

અને દખલ કરતી પડરડસ્થડતઓ અને વ્યડિગત રક્ષણાત્મક ઉપકરણો અને 

ખોરાક ર્ડહત ર્ાંર્ાધનોના ડવતરણન ેઅર્ર કરતી પડરડસ્થડતઓનો ર્માવેશ 

થઈ શકે છે, પરાંતુ ત ેતેના ર્ુધી મયાસડદત નથી. 
 

આ વાતાવરણમાાં COVID-19 એ કેવી રીતે નકારાત્મક અર્ર કરી અને તેના 

પડરણામો શુાં હતા? આમાાં બાળર્ાંભાળ ર્ેવાઓનો અભાવ અને નજીકના ભાગીદાર 

ડહાંર્ાનો વ્યાપ શામેલ હોઈ શકે છે, પરાંતુ ત ેતેના ર્ુધી મયાસડદત નથી. 
 

5. શારીરરક/માનરસક સ્વાસ્્યની રસ્િરત અન ેઆરોગ્ય સંભાળની 

અસમાનતાઓ: COVID-19 દરડમયાન શારીડરક અને માનડર્ક સ્વાસ્્ય ર્ારવાર 

અને ર્ેવાઓની ગુણવત્તા અને તનેી ઍક્ર્ેર્ન ેલગતી ર્મસ્યાઓ શુાં છે? રાજ્યના 

લઘુમતી અને લઘુતામાાં ધકેલાઈ ગયેલા ર્મુદાયોના આવશ્યક કમસચારીઓના 

શારીડરક અને માનડર્ક સ્વાસ્્ય પર શુાં અર્ર પિી? 



રિતધારકો/સંસ્િાઓ માટે વધારાના રવકલ્પો 

જાગૃડત વધારવા અને વ્યડિઓને તેમની પોતાની વ્યડિગત જુબાનીઓ ર્બડમટ કરવા 

અથવા તમે ર્ેવા આપતા ર્મુદાયોને લગતી માડહતી એકડિત કરવા માટે તમે કયા 

પ્રકારની ઇવેન્ ર્ હોસ્ટ કરી શકો છો તેના કેટલાક ઉદાહરણો નીચે આપ્યા છે. નક્કી કરો 

કે તમે કેવી રીતે માડહતી ર્મય પહેલાાં એકડિત કરશો જથેી તમે તેને ર્રળતાથી લેડખતમાાં 

અમને ર્બડમટ કરી શકો અથવા જાહેર ર્ુનાવણીમાાં શેર કરી શકો. 

એક વોચ પાટીન ં આયોજન કરો 

તમામ વ્યડિગત ર્ાવસજડનક ર્ુનાવણી ફિ ર્ાાંભળવા તરીકે લાઇવ સ્ટર ીમ કરવામાાં 

આવશ.ે ડહસ્ર્દેારો તેમના ડવભાગોને એકિ કરી શકે છે અને તેમના ર્મુદાયોમાાં 

ર્હભાડગતાને પ્રોત્ર્ાડહત કરવા માટે વોચ પાટીનુાં આયોજન કરી શકે છે. ર્મુદાયના 

ર્ભ્યોને પછી ભાડવ જાહેર ર્ુનાવણી (જો ઉપલબ્ધ હોય તો) વ્યડિગત રીતે હાજરી 

આપવા અને મૌડખક ડટપ્પણીઓ પ્રદાન કરવા અથવા તેમની પોતાની વાતાસઓ અને 

જુબાની લખવા અને ર્મયમયાસદા પહેલાાં ટાસ્ક ફોર્સને લેડખત ડટપ્પણીઓ ર્બડમટ કરવા 

માટે પ્રેડરત કરી શકાય છે. વોચ પાટી ર્મુદાયોને ર્ાંબોધવામાાં આવતા મુદ્દાઓની 

આર્પાર્ મજબતૂ જૂથ ચચાસઓને એકિ કરવા અને પ્રોત્ર્ાહન આપવાની પણ માંજૂરી 

આપી શકે છે. આ ડહસ્ર્ેદાર/ર્ાંસ્થા દ્વારા આયોજન કરી શકાય છે અને ર્મયમયાસદા 

પહેલા ટાસ્ક ફોર્સને લેડખતમાાં ર્બડમટ કરી શકાય છે. 

ચચાસન ં આયોજન કરો 

ગોળ ટેબલ ચચાસ, પનેલ ચચાસ અથવા અનૌપચાડરક વાતાસલાપનુાં આયોજન કરવાથી 

જોિાણને પ્રોત્ર્ાહન મળે છે અને મહત્વની ચચાસઓ અને રુડચને ઉતે્તજન મળે છે. આ 

કાયસક્રમો વચ્યુસઅલ, વ્યડિગત રીતે અથવા બાંનેનુાં ર્ાંયોજન હોઈ શકે છે. જ્યાર ેતમે તમારા 

પોતાના ર્ાંમેલનનુાં આયોજન કરો છો, ત્યાર ેતમ ેતમારી વાતચીતને માગસદશસન આપવા 

માટે સ્તાંભો (ઉપર) અન ેપ્રશ્નો (નીચે) નો ઉપયોગ કરી શકો છો. 

નક્કી કરો કે તમે ચચાસઓમાાંથી માડહતી કેવી રીતે એકડિત અને ભેગી કરશો. તમારી 

ચચાસઓ પછી, કૃપા કરીને તમારી વાતાસઓ અન ેતમારો પ્રડતર્ાદ ર્બડમટ કરો. તેમને 

શક્ય તેટલુાં ચોક્કર્ બનાવો. તેને ગણતરીમાાં લેવામાાં આવે તેવી ખાતરી કરવા માટે કૃપા 

કરીને તમારા પ્રડતભાવોને njcdtf@doh.nj.gov શુક્રવાર, 16 ડિર્ેમ્બર, 2022 ર્ુધીમાાં 

ઇમેઇલ દ્વારા શેર કરો. જ્યાર ેતમે તમારા પ્રડતભાવો ર્બડમટ કરો છો, ત્યાર ેતમારી 

ર્ાંસ્થાનુાં નામ (જો લાગુ હોય તો), જ્યાાં તમારુાં  ર્ાંમેલન થયુાં હતુાં, તમારા જૂથના ર્ભ્યોની 

ર્ાંખ્યા અને ત્યાાં કોણ હતા તેનુાં ર્ામાન્ય વણસન (એટલે કે, ચોક્કર્ નગરના ર્મુદાયના 

ર્ભ્યો, વકીલો, દાિરો, વગેર ેનુાં વણસન કરો). 
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તમારી જ બાની/ચચાસમાં મદદ કરવા માટેના નમૂના પ્રશ્નો 
 
 

• COVID-19 એ તમને, તમારા કુટુાંબ અથવા તમારા ર્મુદાયને કેવી રીત ેઅર્ર કરી 

છે: તમે જ્યાાં રહો છો, શીખો છો, કામ કરો છો, પજૂા કરો છો અને જ્યાાં તમારો 

ડવકાર્ થયો છે? 

• આ મુદ્દાઓને ઉકેલવા માટે ર્રકાર શુાં પગલાાં લે છે ત ેતમે જોવા માાંગો છો? 

• શુાં તમને લાગે છે કે તમારી જાડત અને/અથવા વાંશીયતાએ COVID-19 ર્ાંબાંડધત 

માડહતી, પરીક્ષણ, રર્ીકરણ અને/અથવા આરોગ્ય ર્ાંભાળ ર્ુધી તમારી 

પહોાંચને અર્ર કરી છે? 

• રોગચાળા દરડમયાન પ્રાથડમક ર્ાંભાળ કઈ રીતે લઘુતામાાં ધકેલાઈ ગયેલા 

ર્મુદાયોને વધુ ર્ારી રીતે ર્ેવા આપી શકે? 

• કટોકટીના ર્મયમાાં ર્મુદાયના ર્ભ્યો કેવી રીતે ર્ાધન બની શકે છે? 

• શુાં તમે ક્યારયે COVID-19 ર્ાંબાંડધત કૌભાાંિ/છેતરડપાંિીનો ભોગ બન્યા છો? જો હા, 

તો કૃપા કરીને વણસન કરો. 

• વ્યડિઓ/ડહતધારકો/ર્ાંસ્થાઓ/નોકરીદાતાઓ ભડવષ્યની જાહેર આરોગ્ય 

કટોકટીની તૈયારી કરવા માટે શે્રષ્ઠ પ્રયાર્ો માટે તમારા ર્ૂચનો શુાં છે? 


