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 مرور کلی و خالصه اجرايی
 

ص  راهنمايی هايی در خصو1021 در اطالعيه منتشره خود به شماره 2010در اکتبر ) DMH (بهداشت روانیوزارت 
مقتضيات . پيشنهاد دادو اجرای يک برنامه سه ساله ) MHSA ( روانیبهداشتساالنه قانون خدمات بروزرسانی 
با آن  2010 دسامبر 6 در MHSAبه دليل بودجه های مصوب کميته رياست ها کانتی و چالش هايی که بروزرسانی 
اين کميته مقتضيات )  برگزار شد2011که در ژانويه  (MHSAدر نشست بعدی کميته رياست . روبرو هستند
 همه برنامه های Orange County اورنج کانتی را مورد بازبينی قرار داد و به اين اجماع رسيد کهبروزرسانی 

خود را با ميزان بودجه فعلی ادامه دهد و برای همه برنامه های ) CSS(مربوط به خدمات و پشتيبانی های اجتماعی 
 همچنين تصميم MHSAکميته رياست .  درصدی بودجه نمايد25تقاضای افزايش ) PEI (پيشگيری و تشخيص زودهنگام

نه پروژه های  را صرف پروژه های تصويب شده کند؛ FY 11/12 نوآوریگرفت همه بودجه های تخصيص يافته برای 
 FY 11/12ای نوآوری بودجه ه. آغاز پروژه های نوآوری به دليل مشکالت مربوط به بودجه به تاخير افتاده است. جديد

برای تکميل بودجه فعلی مصوب برای برنامه های نوآوری مورد نياز خواهد بود؛ چرا که موعد بازگرداندن بودجه 
 .نوآوری سال گذشته به زودی فرا خواهد رسيد

 بر اساس برنامه ريزی) FY 2010/11) MHSAروانی بهداشت قانون خدمات بروزرسانی فرآيند برنامه ريزی برای 
عالوه بر برنامه ريزی های جامع قبلی، در نشست های کميته .  برای برنامه های پيشين صورت می گيردMHSAهای 

. انجام شد، گفتگوهايی نيز به منظور کاهش منابع خدمات رفتاری 2011 و ژانويه 2010 در دسامبر MHSAرياست 
ش بودجه ها همچنان ارائه می شوند، ترديد نسبت به همچنين نياز به برنامه ريزی برای سطوح خدماتی که در زمان کاه

. تصميمات دولت در خصوص بودجه و نيز محدوديت های تعادل ميان بودجه های دولتی و محلی مورد بحث قرار گرفت
 در قالب موقعيت ها و اتفاقات مالی ديگر گرفته شد که بر مفاد خدمات MHSAتصميماتی پيرامون تخصيص بودجه 

 در حمايت از نظام خدمات درمانی MHSAاين کميته به نياز برای حداکثر کردن منافع بودجه . گذار بوددرمانی تاثير
 .دولتی تاکيد کرد

سپس اعضای اين کميته پيش نويسی .  رسيدMHSA به تصويب کميته رياست 2011 ژانويه 3اين برنامه پيشنهادی در 
سرانجام .  آغاز می شد فرستادند2011 مارس 11 روزه آن از 30تهيه کردند و آن را برای تجديد نظر دولت که مهلت 

 . گزارشی عمومی با موضوع اين برنامه ارائه داد2011 آوريل 14 در تاريخ روانیبهداشت  هيئت خدمات

  اورنج کانتیگرچه. ه ها و خدماتی را دنبال می کند که پيش از اين تصويب شده انداين برنامه جهت گيری برنام
Orange County در FY 11/12 با کاهش بودجه در بخش های CSS  و PEI روبرو خواهد بود، اما با اين تصميم 

 .های فعلی حفظ کرد برای ادامه برنامه MHSA را از طريق استفاده از ساير بودجه های CSSمی توان ميزان بودجه 
 25 تقاضای افزايش بودجه کرد و کميته رياست افزايشی PEIدر خصوص برنامه  Orange County اورنج کانتی

 . را منظور کرد11/10 در PEIدرصدی در ميزان بودجه مصوب برای 

 های قنی و  دالر به عنوان بودجه معاونت493300 برای Orange County  اورنج کانتیافزون بر اين، درخواست
اين بودجه ها . لحاظ شده است  FY 11/12 MHSAقانون بروزرسانی در   FY 11/12آموزشی پروژه های دولتی 

برای اهداف آموزشی، توسعه و توزيع مواد آموزشی، توسعه منابع آنالين و اينترنتی و گسترش شبکه های ميان شرکای 
 .دهنگام صرف می شوندمختلف اجرا کننده برنامه های پيش گيری و تشخيص زو

 عموما مطابق انتظار پيش می رود؛ با اين وجود اجرای برخی برنامه ها به داليل PEI و CSSاجرای برنامه های فعلی 
، تامين نشدن "بحران بزرگساالن"مشکل يافتن مکانی برای برنامه های مسکونی : مختلفی به تعويق افتاد؛ داليلی مانند

 .ح دولتی و محلی و نيز نگرانی جامعه در زمينه اجرای برنامه هابودجه، عدم قاطعيت در سطو



 Orange اورنج کانتی .به اجرا در آمده است) WET(همه برنامه های مصوب آموزشی و پرورشی نيروی کار 
County 401دارد و بر آن است که يک اردوگاه متشکل از سه ساختمان در فنی  امکانات مصوب و برنامه S خيابان 
Tustin  الکترونيکی سابقه نظام پيشرفت هايی نيز در فراهم آوردن زيرساخت های الزم برای ايجاد . بسازداورنج

 2014تا پيش از سال نظام به دليل نيازی که برای بودجه بيشتر وجود داشت تا مقتضيات اين . پزشکی حاصل شده است
فنی رصد تقسيم بودجه ميان امکانات سرمايه و نيازهای تامين شود، کميته رياست بر آن شد که پيشنهادی برای تغيير د

يک پروژه .  درصد برای امکانات سرمايه است35و فنی  برای نيازهای  درصد65درصدهای جديد شامل . ارائه نمايد
 . تحويل داده خواهد شدDMHدر حال آماده سازی است و بهار امسال به " فنینيازهای "جديد مربوط به 
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