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Nhiều người nhập cư và tị nạn gốc Phi ở Minnesota đã chuyển đến Hoa Kỳ để mang lại một tương lai tốt đẹp hơn
cho con cái họ, tuy nhiên COVID-19 đã tác hại với cơ hội đó. Các bậc cha mẹ nuôi con nhỏ trong thời kỳ đại dịch phải
đối mặt với hai khủng hoảng. Đầu tiên, những khó khăn về kinh tế khi thất nghiệp và lo lắng thường xuyên về làm
thế nào để chu cấp cho gia đình. Thứ hai, những khó khăn trong việc hỗ trợ trẻ em khi mà cuộc sống hằng ngày có
quá nhiều biến đổi bởi COVID.

Việc học tại nhà càng khiến nhiều học sinh cảm thấy bị cô lập bên cạnh những lo lắng về việc mất đi người thân.
Chuyên gia sức khỏe cộng đồng Fred Ndip giải thích, “Thật kinh hoàng. Chúng tôi đã mất rất nhiều thành viên trong
cộng đồng ở cả Mỹ và quê nhà, từ đó nó đã tạo ra rất nhiều lo lắng.”

Ngoài nỗi lo cho gia đình, học sinh còn lo lắng về việc tụt hậu ở trường. Trẻ em trong cộng đồng nhập cư phải đối
mặt với những rào cản khác đối với việc học tập tại nhà. Khi cha mẹ không thông thạo tiếng Anh hoặc không quen
thuộc với hệ thống trường học của Hoa Kỳ, họ sẽ khó để giúp con trong việc học trực tuyến. Khả năng truy cập
Internet hạn chế và thư viện đóng cửa cũng khiến học sinh khó tiếp cận hỗ trợ hơn.

Nhưng các cộng đồng nhập cư đã quen với việc thay đổi, và cam kết của mọi người trong cộng động người Mĩ gốc
Phi đã thúc đẩy khả năng phục hồi. Melissa Nambangi, Giám đốc Điều hành của Hiệp hội Phụ nữ Châu Phi
Minnesota (MAWA) có nói rằng, “Có nhiều sự khác biệt giữa các cộng đồng từ các quốc gia Châu Phi khác nhau.
Nhưng chúng tôi có một điểm chung tuyệt đẹp: chúng tôi đều coi trọng cộng đồng. Nhà của chúng tôi luôn luôn có
chỗ tựa cho mọi người. Chúng tôi luôn tiếp nhận, cung cấp bữa ăn tự nấu và hỗ trợ mọi người.”
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Cộng đồng là một hệ thống hỗ trợ quan trọng
cho việc nuôi dạy con cái. Như người ta nói, cần
cả một ngôi làng phải để nuôi một đứa trẻ. Ndip
nói, "Đại dịch đã lấy cộng đồng của chúng tôi,
nhưng vắc xin có thể giúp chúng tôi lấy lại nó."
Kiểm soát đại dịch COVID bằng vắc xin có thể
giúp việc kết nối lại với cộng đồng an toàn hơn
và tiếp tục hỗ trợ lẫn nhau để tạo ra một tương
lai tốt đẹp hơn cho thế hệ tiếp theo.
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Giữ sự an toàn và vững chắc cho gia đình

Không còn là bí mật việc các bà mẹ sẽ làm hầu hết mọi thứ để giữ cho con mình được an toàn và khỏe mạnh.
Nambangi chia sẻ rằng bản năng này rất mạnh mẽ ở những bà mẹ châu Phi như cô: “Chúng tôi không thể để con
mình bị ốm. Chúng tôi muốn con mình bị đau ít nhất có thể. Là phụ nữ, chúng tôi luôn được giáo dục việc nên đặt
mình ở cuối cùng.”

Chăm sóc trẻ em đòi hỏi sức mạnh. Để luôn mạnh mẽ, điều quan trọng là cha mẹ cũng phải chăm sóc bản thân.
Bệnh COVID có thể gây ra những hậu quả nghiêm trọng và lâu dài cho sức khỏe của cha mẹ và con cái. COVID là
nguyên nhân gây tử vong phổ biến thứ năm trong giai đoạn từ năm 2020 đến năm 2022 ở trẻ em từ 1 đến 4 tuổi. [1] 
 Nhưng vắc xin giúp giảm nguy cơ mắc bệnh nặng. Những người được tiêm chủng có nguy cơ tử vong do COVID
thấp hơn 10 lần so với những người không được tiêm chủng. [2]

Vắc xin cũng giúp bảo vệ cả gia đình chứ không chỉ cá nhân. Khi cha mẹ đi tiêm phòng, họ sẽ ít có nguy cơ lây bệnh
nguy hiểm cho con mình hơn. Khi nói đến COVID, bảo vệ con bạn có nghĩa là bảo vệ chính bạn.

Điều này vẫn áp dụng khi mang thai. Các nghiên cứu cho thấy vắc xin COVID an toàn cho phụ nữ mang thai và trẻ
sơ sinh. Tiêm vắc xin là cách phổ biến để các bà mẹ bảo vệ con mình khỏi nhiều loại bệnh tật. Nambangi nhớ lại,
“Bất kỳ phụ nữ châu Phi nào đã trở thành mẹ trong thời của tôi đều quen với việc khi mang thai, bạn sẽ được tiêm
một số loại vắc xin nhất định. Trong vài năm đầu đời của đứa trẻ, chúng ta phải tiêm cho chúng những loại vắc-xin
này… chống lại bệnh sởi, bại liệt và lao. Chúng tôi tìm kiếm vắc xin vì chúng tôi biết rằng chúng tôi đang bảo vệ đứa
trẻ.”
.
Cũng giống như các loại vắc xin khác, vắc xin COVID bảo vệ sức khỏe sinh sản bằng cách ngăn ngừa các vấn đề sức
khỏe lâu dài do COVID gây ra. Vắc xin cũng hữu ích cho các ông bố và trẻ em trai cũng như cho các bà mẹ và trẻ em
gái. Tiêm chủng giúp cha mẹ giữ sức khỏe tốt nhất có thể để họ có thể ở bên cạnh con cái và đảm bảo rằng con cái
không bị COVID. Như Nambangi chia sẻ, “Tôi đã tiêm phòng và nó đã giúp tôi khỏe mạnh. Nó tạo nên sự khác biệt.”

Tìm hiểu hệ thống chăm sóc sức khỏe
cùng nhau

Tiêm phòng không chỉ là quyết định để bảo vệ bản thân và gia đình
khỏi COVID. Việc tiêm phòng cũng có những lợi ích thiết thực. Nhập cư
sang một quốc gia mới đã khó, nhưng học cách tuân theo một hệ
thống chăm sóc sức khỏe phức tạp và tốn kém cũng là một thách thức
lớn đối với các cộng đồng nhập cư. Điều quan trọng cần biết là vắc xin
COVID miễn phí ngay cả khi không có bảo hiểm, và cộng đồng đang
cùng nhau hợp tác để làm cho việc chăm sóc trở nên đơn giản và an
toàn.
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Các tổ chức như MAWA và Project HEALINGS được thành lập để hỗ trợ các cộng đồng nhập cư nhận được sự chăm sóc mà họ
cần. Các tổ chức này độc lập với chính phủ. Các thành viên cộng đồng địa phương, như Ndip và Nambangi, điều hành các tổ
chức này và hiểu nhu cầu của cộng đồng như dịch thông tin y tế sang các ngôn ngữ và thổ ngữ châu Phi.

MAWA và Project HEALINGS điều hành các phòng khám COVID của riêng họ, nơi bạn có thể đặt câu hỏi, tìm các nguồn chăm
sóc sức khỏe đáng tin cậy và chủng ngừa nếu bạn muốn. Ndip đảm bảo, “Chúng tôi biết các bậc cha mẹ đã và đang làm mọi thứ
có thể để giữ cho gia đình họ được an toàn. Chúng tôi ở đây để giúp thảo luận về các câu hỏi và giải thích những tài nguyên nào
có sẵn để mọi người có thể đưa ra quyết định sáng suốt cho chính mình."
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