ﻣﺮور ﮐﻠﯽ و ﺧﻼﺻﮫ ﻣﺪﯾﺮﯾﺘﯽ
رأی دھﻧدﮔﺎن در ﮐﺎﻟﯾﻔرﻧﯾﺎ در ﻧواﻣﺑر  2004ﭘﯾﺷﻧﮭﺎد  63را ﺑﮫ ﺗﺻوﯾب رﺳﺎﻧدﻧد ﮐﮫ ﺑﮫ آن ﻗﺎﻧون ﺧدﻣﺎت ﺳﻼﻣت رواﻧﯽ ) (MHSAﻧﯾز ﮔﻔﺗﮫ
ﻣﯽ ﺷود .ﺑر اﺳﺎس اﯾن ﻗﺎﻧون ،ﻣﺎﻟﯾﺎت اﯾﺎﻟﺗﯽ  %1ﺑر درآﻣد ﺑﺎﻻﺗر از  1ﻣﯾﻠﯾون وﺿﻊ ﻣﯽ ﺷود و در آن ﺑر ﺗﺑدﯾل ﺳﯾﺳﺗم ﺳﻼﻣت رواﻧﯽ
ﺗﺄﮐﯾد ﻣﯽ ﺷود ﺗﺎ از اﯾن روش ﮐﯾﻔﯾت زﻧدﮔﯽ اﻓرادی ﮐﮫ دﭼﺎر ﺑﯾﻣﺎری ھﺎی رواﻧﯽ ھﺳﺗﻧد و ﺧﺎﻧواده آﻧﮭﺎ ﺑﮭﺑود ﯾﺎﺑد .ﺑرﻧﺎﻣﮫ ھﺎی ﺳﻼﻣت
رواﻧﯽ ﺑﺎ  13ﺳﺎل ﺗﺄﻣﯾن ﻣﻧﺎﺑﻊ ﻣﺎﻟﯽ ﺗواﻧﺳﺗﮫ اﻧد ﭘﺎﺳﺧﮕوی ﻧﯾﺎزھﺎی ﻗﺷر ﻣﺗﻧوﻋﯽ از اﻓراد در ھرﮐدام از ﮐﺎﻧﺗﯽ ھﺎی ﮐﺎﻟﯾﻔرﻧﯾﺎ ﺑﺎﺷﻧد .در
ﻧﺗﯾﺟﮫ اﻧﺟﻣن ھﺎی ﻣﺣﻠﯽ و ﺳﺎﮐﻧﯾن اﯾن اﻧﺟﻣن ھﺎ ھﻣﮕﯽ از ﻣزاﯾﺎی ﮔﺳﺗرده ای ﺑرﺧوردار ھﺳﺗﻧد و ﻣﯽ ﺗواﻧﻧد ﺑﮫ ﺧدﻣﺎت ﺳﻼﻣت رواﻧﯽ
ﭘﯾﺷرﻓﺗﮫ دﺳﺗرﺳﯽ داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷﻧد.
در ﺧدﻣﺎت ﺳﻼﻣت رﻓﺗﺎری اورﻧﺞ ﮐﺎﻧﺗﯽ ) (BHSاز ﯾﮏ روﻧد ﺟﺎﻣﻊ ﮐﺎرﻓرﻣﺎ اﺳﺗﻔﺎده ﻣﯽ ﺷود ﺗﺎ ﺑرﻧﺎﻣﮫ ھﺎی  ،MHSAاز ﺧدﻣﺎت ﭘﯾﺷﮕﯾراﻧﮫ
ﺗﺎ ﺧدﻣﺎت ﻣراﻗﺑﺗﯽ از ﺳﺎﮐﻧﯾن در ﺷراﯾط ﺑﺣراﻧﯽ ﺗوﺳﻌﮫ ﯾﺎﺑﻧد .ﺗﻣرﮐز اﺻﻠﯽ در ﺗوﺳﻌﮫ و اﻋﻣﺎل ھﻣﮫ ﺑرﻧﺎﻣﮫ ھﺎ ﺑر ھﻣﮑﺎری اﻧﺟﻣن،
ﺷﺎﯾﺳﺗﮕﯽ ﻓرھﻧﮕﯽ ،ﺧدﻣﺎت ﻣﺑﺗﻧﯽ ﺑر ﻣﺷﺗری و ﺧﺎﻧواده ،ﯾﮑﭘﺎرﭼﮕﯽ ﺧدﻣﺎت ﺑرای ﻣﺷﺗرﯾﺎن و ﺧﺎﻧواده ھﺎ ،اوﻟوﯾت ﺧدﻣﺎت رﺳﺎﻧﯽ ﺑﮫ اﻓرادی
ﮐﮫ از ﺧدﻣﺎت ﺑرﺧوردار ﻧﯾﺳﺗﻧد ﯾﺎ ﺧدﻣﺎت ﻣﻧﺎﺳﺑﯽ درﯾﺎﻓت ﻧﻣﯽ ﮐﻧﻧد و ھﻣﭼﻧﯾن ﺗﻣرﮐز ﺑر ﺳﻼﻣت ،ﺑﮭﺑود و ارﺗﺟﺎع اﺳت .طﯾف ﻓﻌﻠﯽ
ﺧدﻣﺎت ﺷﺎﻣل ﺑودﺟﮫ ﺳﺎﻟﯾﺎﻧﮫ  218.9ﻣﯾﻠﯾون ﺑرای ﺳﺎل ﻣﺎﻟﯽ  2018-19اﺳت ﮐﮫ ﺑﮫ ﺻورت ﭘﻠﮑﺎﻧﯽ اﻓزاﯾش ﯾﺎﻓﺗﮫ اﺳت ﮐﮫ در اﺑﺗدا ﺑر
ﻋﻣﻠﮑرد ﮐﺎرﻓرﻣﺎﯾﺎن در ﺳﺎل  2005ﺗﻣرﮐز ﺷده و ﺗﺎ ﺑﮫ اﻣروز اداﻣﮫ ﯾﺎﻓﺗﮫ اﺳت.
ﺑﮫ روز رﺳﺎﻧﯽ طرح ﺳﺎﻟﯾﺎﻧﮫ ﺳﺎل ﻣﺎﻟﯽ  MHSA 2018-19در اورﻧﺞ ﮐﺎﻧﺗﯽ )"ﺑﮫ روز رﺳﺎﻧﯽ طرح" ﯾﺎ "ﺑﮫ روز رﺳﺎﻧﯽ"( و ﺗﺑدﯾل آن ﺑﮫ
ﺑرﻧﺎﻣﮫ ﺳﮫ ﺳﺎﻟﮫ و طرح ﻣﯾزان ﻣﺻرف ﺑرای ﺳﺎل ھﺎی ﻣﺎﻟﯽ  2017-18ﺗﺎ  2019-20ﺗوﺳط ھﯾﺋت ﻧﺎظرﯾن در  MONTH 2018ﺗﺄﯾﯾد ﺷد.
در اﯾن ﺑﮫ روز رﺳﺎﻧﯽ ،ﺑودﺟﮫ "ﺧدﻣﺎت و ﭘﺷﺗﯾﺑﺎﻧﯽ ھﺎی اﻧﺟﻣن" و ﻣؤﻟﻔﮫ ھﺎی "اﻣﮑﺎﻧﺎت ﮐﻼن" و "ﻧﯾﺎزھﺎی ﻓن آوری" اﻓزاﯾش ﯾﺎﻓﺗﮫ اﻧد ،در
ھﻣﯾن ﺣﺎل ﺑودﺟﮫ ﻣرﺑوط ﺑﮫ ﻣؤﻟﻔﮫ ھﺎی "ﭘﯾﺷﮕﯾری و اﻗدام زودھﻧﮕﺎم" و "آﻣوزش و ﭘرورش ﻧﯾروی ﮐﺎر" ھﻣﭼﻧﺎن ﺣﻔظ ﺷده و دوﺑﺎره ﺗوزﯾﻊ
ﺷده اﺳت.

روﻧﺪ ﺑﺮرﺳﯽ ﺑﻮدﺟﮫ و "ﺗﻠﻔﯿﻖ"

ﺑﮫ ﻋﻧوان ﺑﺧﺷﯽ از ﺑررﺳﯽ ﻣﺎﻟﯽ ﺟﮭت آﻣﺎده ﺳﺎزی ﺑرای ﺑﮫ روز رﺳﺎﻧﯽ طرح ﺳﺎﻟﯾﺎﻧﮫ ﻓﻌﻠﯽ BHS ،روﻧد دﻗﯾﻘﯽ از ھﻣﺗراز ﮐردن ﺑودﺟﮫ
ھﺎی ﺑرﻧﺎﻣﮫ ﻓﻌﻠﯽ ﺑﺎ ھزﯾﻧﮫ ھﺎی آﺧرﯾن ﺳﺎل ﻣﺎﻟﯽ )ﯾﻌﻧﯽ ﺳﺎل ﻣﺎﻟﯽ  (2016-17در ﺑرﻧﺎﻣﮫ اﺻﻠﯽ را اﺟرا ﻣﯽ ﮐﻧد" .ﺗﻠﻔﯾق" ﺑودﺟﮫ ﮐﮫ در
ﭘﺎﯾﯾز  2017اﻧﺟﺎم ﺷده اﺳت ﺑﮫ ﻣدﯾران اﻣﮑﺎن ﻣﯽ دھد روش ھﺎی ﮐﺎھش ھزﯾﻧﮫ ﺑرای ﺑرﻧﺎﻣﮫ ھﺎﯾﯽ ﮐﮫ اﻣﮑﺎن اﻧﺗﻘﺎل آﻧﮭﺎ وﺟود دارد ﺷﻧﺎﺳﺎﯾﯽ
ﺷود ﺗﺎ از اﻓزاﯾش ﺑودﺟﮫ ﺟﻠوﮔﯾری ﺷده و/ﯾﺎ ھزﯾﻧﮫ ﺳﺎﯾر ﺑرﻧﺎﻣﮫ ھﺎ در ﻣؤﻟﻔﮫ ﻣﺷﺎﺑﮫ ﺑﮫ ﮐﺎر ﮔرﻓﺗﮫ ﺷود .ﻣﻌﻣول ﺗرﯾن ﻣﻧﺑﻊ ﮐﺎھش ھزﯾﻧﮫ،
ﻣﻧﺎﺑﻊ ﻣﺎﻟﯽ ﺣﻘﯾﻘﯽ ﯾﺎ ﭘﯾش ﺑﯾﻧﯽ ﺷده ای اﺳت ﮐﮫ در طﯽ ﺗوﺳﻌﮫ ﯾﮏ ﺑرﻧﺎﻣﮫ و/ﯾﺎ ﻣرﺣﻠﮫ اﻋﻣﺎل و ﺑﮫ ﮐﺎر ﮔﯾری )ﻣﺛل ﺻرﻓﮫ ﺟوﯾﯽ ﺑﺎ ﭘرداﺧت
دﺳﺗﻣزد ﮐﻣﺗر ،ﮐم ﮐردن ﺗﻌداد اﻓراد و دﯾﮕر ﻣوارد( ﺑﻼاﺳﺗﻔﺎده ﺑﺎﻗﯽ ﻣﺎﻧده اﻧد.

ﻣﺆﻟﻔﮫ ھﺎی  MHSAو دﺳﺘﮫ ﺑﻨﺪی ھﺎی ﺗﺄﻣﯿﻦ ﻣﺎﻟﯽ

ﺗﺄﻣﯾن ﻣﺎﻟﯽ  MHSAﺑﮫ ﭘﻧﺞ ﻣؤﻟﻔﮫ ﺗﻘﺳﯾم ﻣﯽ ﺷود ﮐﮫ ﺑر اﺳﺎس ﻗﺎﻧون ﺗﻌرﯾف ﺷده اﻧد :ﺧدﻣﺎت و ﭘﺷﺗﯾﺑﺎﻧﯽ ھﺎی اﻧﺟﻣن ،ﭘﯾﺷﮕﯾری و اﻗدام
زودھﻧﮕﺎم ،ﻧوآوری ،آﻣوزش و ﭘرورش ﻧﯾروی ﮐﺎر ،اﻣﮑﺎﻧﺎت ﮐﻼن و ﻧﯾﺎزھﺎی ﻓن آوری .ﻋﻼوه ﺑر آن ،در ﺑﺧش ﺧدﻣﺎت و ﭘﺷﺗﯾﺑﺎﻧﯽ ھﺎی
اﻧﺟﻣن ﻣﻣﮑن اﺳت ﻣﻧﺎﺑﻊ ﻣﺎﻟﯽ ﺑﮫ ﭘﺷﺗﯾﺑﺎﻧﯽ از ﻣﺳﮑن  MHSAﺗﻌﻠق ﮔﯾرد .ﺗوﺻﯾﻔﯽ ﻣﺧﺗﺻر و ﺳطﺢ ﺑودﺟﮫ ﺑﻧدی ﺑرای ھرﮐدام از اﯾن ﻣوارد
در زﯾر اراﺋﮫ ﺷده اﺳت.

ﻣﺆﻟﻔﮫ ﺧﺪﻣﺎت و ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ اﻧﺠﻤﻦ

ﺧدﻣﺎت و ﭘﺷﺗﯾﺑﺎﻧﯽ اﻧﺟﻣن ) (CSSﺑزرﮔﺗرﯾن ﻣؤﻟﻔﮫ از ﺑﯾن ﭘﻧﺞ ﻣؤﻟﻔﮫ  MHSAاﺳت و  %76از ﺑودﺟﮫ ﺧدﻣﺎت ﺳﻼﻣت رواﻧﯽ اﺳت .در اﯾن
ﺑﺧش ،درﻣﺎن ﺟﺎﻣﻊ در ﺣﯾطﮫ ﺳﻼﻣت رواﻧﯽ ﺑرای اﻓرادی در ھﻣﮫ ﺳﻧﯾن ﮐﮫ دارای اﺧﺗﻼل ھﺎی ﺟدی ﺣﺳﯽ ) (SEDﯾﺎ ﺑﯾﻣﺎری ھﺎی ﺟدی
رواﻧﯽ ) (SMIھﺳﺗﻧد اراﺋﮫ ﻣﯽ ﺷود CSS .در ﺟﮭت اﻓزاﯾش دﺳﺗرﺳﯽ ﮔروه ھﺎﯾﯽ ﮐﮫ از ﺧدﻣﺎت ﻣﻧﺎﺳب ﺑرﺧوردار ﻧﯾﺳﺗﻧد ﺑﮫ اﯾن ﺧدﻣﺎت،
اﻓزاﯾش ﮐﯾﻔﯾت اراﺋﮫ ﺧدﻣﺎت و ﺑﮭﺑود ﻧﺗﺎﯾﺞ و ارﺗﻘﺎی ھﻣﮑﺎری ھﺎی درون ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ ﺗﻼش ﻣﯽ ﮐﻧد ﻓﻌﺎﻟﯾت ھﺎی اﻣﯾدﺑﺧﺷﯽ را در اﯾن زﻣﯾﻧﮫ ھﺎ
داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷد.
ﭼﻧدﯾن ﺗﻐﯾﯾر ﻣﮭم در ﺑرﻧﺎﻣﮫ ھﺎی  CSSدر ﺑﮫ روز رﺳﺎﻧﯽ طرح ﺳﺎﻟﯾﺎﻧﮫ ﺳﺎل ﻣﺎﻟﯽ  2018-19اﻋﻣﺎل ﺷده اﺳت:
• "ﻣرﺑﯽ ھﻣﺗﺎ" ﺑﺎ ھدف ﭘﺷﺗﯾﺑﺎﻧﯽ از اﻓراد در ﭼﻧدﯾن ﮔروه ﺟدﯾد ﺗوﺳﻌﮫ ﯾﺎﻓﺗﮫ اﺳت:
 oاﻓرادی از ھﻣﮫ ﺳﻧﯾن ﮐﮫ ﺧدﻣﺎت را در ﮐﻠﯾﻧﯾﮏ ھﺎی ﺑﯾﻣﺎران ﺳرﭘﺎﯾﯽ ﮐﺎﻧﺗﯽ درﯾﺎﻓت ﻣﯽ ﮐﻧﻧد
 oﺑزرﮔﺳﺎﻻن ﺑﯽ ﺧﺎﻧﻣﺎن ﮐﮫ ﺑرای طرح ﻣراﻗﺑت ھﺎی ﮐﺎﻣل ﺷﺧﺻﯽ ) (Whole Person Careواﺟد ﺷراﯾط ھﺳﺗﻧد
 oﺑزرﮔﺳﺎﻻﻧﯽ ﮐﮫ در ﺗﺣت ﺑرﻧﺎﻣﮫ  Senate Bill (SB) 82 Triage Grantھﺳﺗﻧد ﮐﮫ اﻋﺗﺑﺎر آن در ﺗﺎرﯾﺦ  30ژوﺋن
 2018ﺗﻣﺎم ﺷده اﺳت

• ﻋﺿوﯾت ) (FSPدر ﺧدﻣﺎت اﻧﺗﻘﺎﻟﯽ ﮐﺎﻣل ﺟواﻧﺎن ) (TAYﮔﺳﺗرش ﯾﺎﻓﺗﮫ اﺳت ﺗﺎ ﺑﮫ ﺳﺎﯾر ﺟواﻧﺎﻧﯽ ﮐﮫ در ﺳﯾﺳﺗم ﻋداﻟت ﮐﯾﻔری
ﺣﺿور دارﻧد ﺧدﻣﺎت رﺳﺎﻧﯽ ﺷوﻧد.
•  FSPﺑزرﮔﺳﺎﻻن ﮔﺳﺗرش ﯾﺎﻓﺗﮫ اﺳت ﺗﺎ ھزﯾﻧﮫ ھﺎی درﻣﺎن در ﻣﻧزل و ﮐﻣﮏ در ﻣﻧزل ﮐﮫ در ﺣﺎل اﻓزاﯾش ھﺳﺗﻧد ﺗﺣت ﭘوﺷش
ﻗرار ﺑﮕﯾرﻧد.
• "ﮔﺳﺗرش و ﺣﺿور  "BHSﺗوﺳﻌﮫ ﯾﺎﻓﺗﮫ اﺳت ﺗﺎ ھزﯾﻧﮫ اﻓرادی ﮐﮫ ﺑرای طرح ﻣراﻗﺑت ھﺎی ﮐﺎﻣل ﺷﺧﺻﯽ واﺟد ﺷراﯾط ھﺳﺗﻧد
ﺗﺄﻣﯾن ﺷود.
• ﺑودﺟﮫ ﺗﯾم ھﺎی ارزﯾﺎﺑﯽ ﺑﺣران ﺑزرﮔﺳﺎﻻن/ﮐودﮐﺎن و  (CAT) TAYاﻓزاﯾش ﯾﺎﻓﺗﮫ اﺳت ﺗﺎ ﺗﻌداد ﻣﺗﺧﺻﺻﯾن ﺑﺎﻟﯾﻧﯽ اﻓزاﯾش ﯾﺎﺑد.
• ﯾﮏ ﺑرﻧﺎﻣﮫ ﺟدﯾد ﺑﺎ ﻋﻧوان "ﺧدﻣﺎت ﺳﻼﻣت ﺗﺄدﯾﺑﯽ ﺑرای ﭘﯾوﺳﺗن ﻣﺟدد ﺑﮫ ﺟﺎﻣﻌﮫ" اﺿﺎﻓﮫ ﺷده اﺳت ﺗﺎ ﺑرﻧﺎﻣﮫ ﺟﺎﻣﻊ و ﮐﺎﻣﻠﯽ در
زﻣﯾﻧﮫ ﺗرﺧﯾص اﻓراد از زﻧدان و ارﺗﺑﺎط ﺑﺎ ﺧدﻣﺎت ﺳﻼﻣت رﻓﺗﺎری اراﺋﮫ ﺷود و ھدف آن ﮐﺎھش ﻣدت زﻣﺎن ﺑﻌدی ﺣﺑس اﻓراد
اﺳت.
در ﻧﺗﯾﺟﮫ ﺑودﺟﮫ  CSSﺑرای ﺳﺎل ﻣﺎﻟﯽ  2018-19ﺑراﺑر ﺑﺎ  145,612,490دﻻر اﺳت .ﺗوﺻﯾف ﮐﺎﻣﻠﯽ از ھرﮐدام از ﺑرﻧﺎﻣﮫ ھﺎی  CSSﺑﮫ
ھﻣراه ﺗﻐﯾﯾرات ﺑﺎﻻ در ﺑﺧش ھﺎی اﻧﺟﻣن و ﭘﺷﺗﯾﺑﺎﻧﯽ از اﻓراد/ﺧﺎﻧواده در اﯾن طرح اراﺋﮫ ﺷده اﺳت.

ﻣﺆﻟﻔﮫ ﭘﯿﺸﮕﯿﺮی و اﻗﺪام زودھﻨﮕﺎم

 %19 MHSAاز ھزﯾﻧﮫ ﺧود را ﺑﮫ ﻣؤﻟﻔﮫ ﻣؤﻟﻔﮫ ﭘﯾﺷﮕﯾری و اﻗدام زودھﻧﮕﺎم ) (PEIاﺧﺗﺻﺎص داده اﺳت و ھدف آن ﭘﯾﺷﮕﯾری از ﺗﺷدﯾد
ﺑﯾﻣﺎری ھﺎی رواﻧﯽ و ﻧﺎﺗوان ﺷدن اﻓراد اﺳت و ﺗﻼش ﻣﯽ ﺷود اﻓرادی ﮐﮫ در ﺳﯾﺳﺗم ﺳﻼﻣت رواﻧﯽ ﺑﮫ ﺧدﻣﺎت ﻣﻧﺎﺳب دﺳﺗرﺳﯽ ﻧدارﻧد ﺑﮫ
ﻣوﻗﻊ ﺑﮫ ﺧدﻣﺎت دﺳﺗرﺳﯽ داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷﻧد .ﺑودﺟﮫ ﺳﺎﻟﯾﺎﻧﮫ ای ﮐﮫ ﺑﮫ اﯾن ﻣؤﻟﻔﮫ ﺗﻌﻠق ﻣﯽ ﮔﯾرد  35,452,761دﻻر ﺑرای ﺳﺎل ﻣﺎﻟﯽ 2018-19
اﺳت ،ﺑﺎ اﯾن وﺟود ﻣﻧﺎﺑﻊ ﻣﺎﻟﯽ از ﺑﺧش ﺧدﻣﺎت آﻣوزﺷﯽ ،ارزﯾﺎﺑﯽ و ھﻣﺎھﻧﮕﯽ ﺑﮫ ﺑﺧش آﻣوزش در زﻣﯾﻧﮫ ﭘﯾﺷﮕﯾری از ﺧﺷوﻧت ،ﺧطوط
ﺗﻣﺎس ﭘﯾﺷﮕﯾری از ﺑﺣران ،ﺧدﻣﺎت ﭘﺷﺗﯾﺑﺎﻧﯽ از ﺑﺎزﻣﺎﻧدﮔﺎن و  Warmlineﻣﻧﺗﻘل ﺷده اﺳت ﺗﺎ ھزﯾﻧﮫ ھﺎی اﺻﻠﯽ ﺑرﻧﺎﻣﮫ و/ﯾﺎ اﻓزاﯾش ظرﻓﯾت
ﺧدﻣﺎت ﺑر اﺳﺎس ﻧﯾﺎزھﺎی اﻋﻼم ﺷده ﻣﺷﺧص ﺷود .ﻋﻼوه ﺑر آن ،ﮐﻣﯾﺗﮫ ﻣدﯾرﯾت  ،MHSAطرح  HCAرا ﺗﺄﯾﯾد ﮐرده اﺳت ﺗﺎ ﺑر اﺳﺎس
ﻻﯾﺣﮫ ﻗﺎﻧوﻧﮕذاری ) (ABﺷﻣﺎره  114در راﺑطﮫ ﺑﺎ ﺑرﻧﺎﻣﮫ ھﺎی  PEIﻣوﺟود در طول ﺳﺎل ﻣﺎﻟﯽ  ،2018-19ھزﯾﻧﮫ ھﺎی ارﺟﺎﻋﯽ PEI
ﻣﺻرف ﺷود .ﺗوﺻﯾﻔﯽ از ھر ﺑرﻧﺎﻣﮫ در ﺑﺧش ھﺎی اﻧﺟﻣن و ﭘﺷﺗﯾﺑﺎﻧﯽ از اﻓراد/ﺧﺎﻧواده اراﺋﮫ ﺷده اﺳت.

ﻣﺆﻟﻔﮫ ﻧﻮآوری

 %5 MHSAاز ھزﯾﻧﮫ ﮐﺎﻧﺗﯽ را ﺑﮫ ﻣؤﻟﻔﮫ ﻧوآوری اﺧﺗﺻﺎص داده اﺳت .در اﯾن ﻣؤﻟﻔﮫ ﻣﻧﺎﺑﻊ ﻣﺎﻟﯽ ﺑﮫ ﺻورت ﮐﺎﻣﻼً ﻣﺷﺧص ﺻرف
روﯾﮑردھﺎی ﺟدﯾدی ﻣﯽ ﺷوﻧد ﮐﮫ ﺑﮫ ﺟﺎی ﺗوﺳﻌﮫ اراﺋﮫ ﺧدﻣﺎت در زﻣﯾﻧﮫ ﯾﺎدﮔﯾری ھﺳﺗﻧد .اﯾن ﭘروژه ھﺎ دارای ﻣدت زﻣﺎن ﻣﺣدود و ﺣداﮐﺛر
ﭘﻧﺞ ﺳﺎﻟﮫ ھﺳﺗﻧد ،ﮐﺎرآﻣدی آﻧﮭﺎ ﻣورد ارزﯾﺎﺑﯽ ﻗرار ﮔرﻓﺗﮫ اﺳت و ﻣﻧﺎﺑﻊ ﻣﺎﻟﯽ ﺟﺎﯾﮕزﯾن ﺑرای اداﻣﮫ ﺗﺄﻣﯾن ﻣﻧﺎﺑﻊ ﻣﺎﻟﯽ آﻧﮭﺎ در ﻧظر ﮔرﻓﺗﮫ ﺷده
1
اﺳت .ھﻣﮫ ﭘروژه ھﺎی ﻓﻌﺎل در ﺑﺧش ھﺎی اﻧﺟﻣن و ﭘﺷﺗﯾﺑﺎﻧﯽ از اﻓراد/ﺧﺎﻧواده ﺗوﺻﯾف ﺷده اﺳت.
F

ﻋﻼوه ﺑر آن  HCAدرﺣﺎل ﮔﺳﺗرش دو ﭘروژه ﻓن آوری ﺑﺎ ﺗﻣرﮐز ﺑر ﺳﻼﻣت رواﻧﯽ اﺳت ﮐﮫ ھدف آﻧﮭﺎ اﻓزاﯾش دﺳﺗرﺳﯽ ﺑﮫ ﺧدﻣﺎت اﺳت
)ﺑﮫ ﺑﺧش ﭘروژه ھﺎی ﺧﺎص ﻣراﺟﻌﮫ ﮐﻧﯾد( .ﯾﮑﯽ از ﻣوارد ﭘﯾﺷﻧﮭﺎدی ،ﻣﻠﺣق ﺷدن ﺑﮫ ﭘروژه "راھﮑﺎرھﺎی ﻓن آوری در زﻣﯾﻧﮫ ﺳﻼﻣت
رواﻧﯽ" اﺳت ﮐﮫ ﯾﮏ ﭘروژه ھﻣﮑﺎری در ﺳطﺢ ﮐﺎﻧﺗﯽ اﺳت ،ﺗوﺳط ﮐﺎﻧﺗﯽ ھﺎی ﻟس آﻧﺟﻠس و ﮐرن ﭘﯾﺷﻧﮭﺎد ﺷده اﺳت و ﻣورد ﺗﺄﯾﯾد ﮐﻣﯾﺗﮫ
ﻧظﺎرت و ﺑررﺳﯽ ﺑر ﺧدﻣﺎت ﺳﻼﻣت رواﻧﯽ ) (MHSOACﻣورد ﺗﺄﯾﯾد ﻗرار ﮔرﻓﺗﮫ اﺳت HCA .ﻧﯾز درﺣﺎل ﺣﺎﺿر ﺑﺎ ﮐﺎرﻓرﻣﺎﯾﺎن اﻧﺟﻣن
ھﻣﮑﺎری دارد ﺗﺎ اﯾن ﻣوارد ﺑﮫ ﺻورت ﺟﺎﻣﻊ اﺟرا ﺷوﻧد و از ﻓن آوری در ﺟﮭت ﺑﮭﺑود دﺳﺗرﺳﯽ ﺑﮫ ﻣﺳﮑن و دﯾﮕر ﻣﻧﺎﺑﻊ ﺳﻼﻣت رﻓﺗﺎری
اﺳﺗﻔﺎده ﺷود .ﮐﻣﯾﺗﮫ ﻣدﯾرﯾت  MHSAﻧﯾز طرح  HCAرا ﺑرای ﺻرف ھزﯾﻧﮫ ھﺎی ارﺟﺎﻋﯽ  AB 114ﺑرای ﭘروژه ھﺎی ﻣوﺟود و در
ﺻورت اﻣﮑﺎن ﭘروژه ھﺎﯾﯽ ﮐﮫ اﺧﯾراً ﺗﺄﯾﯾد ﺷده اﻧد ﭘذﯾرﻓﺗﮫ اﺳت ﺗﺎ ﺑﮫ اﯾن روش ﺗﺎ ﺣد اﻣﮑﺎن در ﻣﺻرف ھزﯾﻧﮫ ھﺎی ارﺟﺎﻋﯽ ﺻرﻓﮫ ﺟوﯾﯽ
ﺷود.

ﻣﺆﻟﻔﮫ آﻣﻮزش و ﭘﺮورش ﻧﯿﺮوی ﮐﺎر

ھدف ﺑﺧش آﻣوزش و ﭘرورش ﻧﯾروی ﮐﺎر ) ،(WETاﻓزاﯾش ﻧﯾروی ﮐﺎر ﺧدﻣﺎت ﺳﻼﻣت رواﻧﯽ و ﺑﮭﺑود ﻣﮭﺎرت ھﺎی زﺑﺎﻧﯽ و ﻓرھﻧﮕﯽ
ﭘرﺳﻧل اﺳت .ﺑودﺟﮫ ﺳﺎﻟﯾﺎﻧﮫ ای ﮐﮫ ﺑﮫ  WETﺗﻌﻠق ﻣﯽ ﮔﯾرد  5,150,282دﻻر ﺑرای ﺳﺎل ﻣﺎﻟﯽ  2018-19اﺳت ،ﺑﺎ اﯾن وﺟود ﻣﻧﺎﺑﻊ ﻣﺎﻟﯽ از
ﺑرﻧﺎﻣﮫ ﺗﺷوﯾق ﻣﺎﻟﯽ و آﻣوزش و ﮐﻣﮏ ﻓﻧﯽ ﺑﮫ ﭘﺷﺗﯾﺑﺎﻧﯽ ﭘرﺳﻧل ﻧﯾروی ﮐﺎر ﻣﻧﺗﻘل ﺷده اﺳت ﺗﺎ ھزﯾﻧﮫ ھﺎی اﺻﻠﯽ ﺑرﻧﺎﻣﮫ ﻣﺷﺧص ﺷود.
ﺗوﺻﯾف ﮐﺎﻣﻠﯽ از ھر ﺑرﻧﺎﻣﮫ در ﺑﺧش ﭘﺷﺗﯾﺑﺎﻧﯽ ﺳﯾﺳﺗم  BHSاراﺋﮫ ﺷده اﺳت.

1

ﭘس از ﺗﺣﻘﯾﻘﺎت ﺑﯾﺷﺗر در زﻣﯾﻧﮫ ﭘروژه ھﺎی ﺑﺎﻗﯾﻣﺎﻧده دور  ،3ﭼﻧﯾن ﻧﺗﯾﺟﮫ ﮔﯾری ﺷد ﮐﮫ اﯾده ھﺎ و ﻧظرﯾﺎت اراﺋﮫ ﺷده در ﺑﺧش ھﺎی "آﻣوزش ﺳﻼﻣت
رواﻧﯽ ﻣﺧﺻوص ﮐودﮐﺎن ﺑرای رھﺑران ﻣذھﺑﯽ"" ،ﻏرﺑﺎﻟﮕری ﻣﮭﺎﺟرﯾن و ارﺟﺎع داده ﺷدﮔﺎن" و "اﻗدام ﺟﮭت ﺑﮭﺑود ﮐﺎﻣل اﻓراد" درﺣﺎل ﺣﺎﺿر در
ﺑﺧش ھﺎی دﯾﮕری اﻋﻣﺎل ﺷده اﻧد و اﺣﺗﻣﺎل اﯾﻧﮑﮫ ﻣورد ﺗﺄﯾﯾد  MHSOACﻗرار ﺑﮕﯾرﻧد وﺟود ﻧدارد.

ﻣﺆﻟﻔﮫ اﻣﮑﺎﻧﺎت ﮐﻼن و ﻧﯿﺎزھﺎی ﻓﻦ آوری

ﻣؤﻟﻔﮫ اﻣﮑﺎﻧﺎت ﮐﻼن و ﻧﯾﺎزھﺎی ﻓن آوری ) (CFTNﮐﮫ در ﺣﺎل ﺣﺎﺿر از طرف  CSSﺗﺄﻣﯾن ﻣﺎﻟﯽ ﻣﯽ ﺷود ،ھزﯾﻧﮫ ﻣرﺑوط ﺑﮫ طﯾف ﮔﺳﺗرده
ای از ﭘروژه ھﺎ را ﺗﺄﻣﯾن ﻣﯽ ﮐﻧد ﺗﺎ از ﺳﯾﺳﺗم اراﺋﮫ ﺧدﻣﺎت ﭘﺷﺗﯾﺑﺎﻧﯽ ﺷود .ﻣﺑﻠﻎ ﮐل  9.2ﻣﯾﻠﯾون دﻻر ﺑﮫ ﺑﺧش اﻣﮑﺎﻧﺎت ﮐﻼن ﻣﻧﺗﻘل ﺷده
اﺳت ﺗﺎ ﻣﻧﺎﺑﻊ ﻣﺎﻟﯽ دو ﭘروژه در ﺳﺎل ھﺎی ﻣﺎﻟﯽ  2018-19ﺗﺄﻣﯾن ﺷود 9 :ﻣﯾﻠﯾون دﻻر ﺑرای ﺧرﯾد ﻣﻠﮑﯽ ﺑرای ﺧدﻣﺎت اراﺋﮫ ﺷده در ﻣﺣل
و  200000دﻻر ﺑرای ﻧوﺳﺎزی ﺳﺎﺧﺗﻣﺎن ﺑﮫ ﮐﺎر رﻓﺗﮫ ﺑرای ﺧدﻣﺎت ﻣرﮐزی ﺟواﻧﺎن .ﻋﻼوه ﺑر آن اورﻧﺞ ﮐﺎﻧﺗﯽ ﻣﺑﻠﻎ  3,756,082دﻻر را
ﺑﮫ ﻣؤﻟﻔﮫ ﻧﯾﺎزھﺎی ﻓن آوری ﻣﻧﺗﻘل ﮐرده اﺳت ﺗﺎ ھﻣﭼﻧﺎن ﺳواﺑق ﺳﻼﻣت اﻟﮑﺗروﻧﯾﮑﯽ  (EHR) BHSﺛﺑت ﺷود .ﺗوﺻﯾف ﮐﺎﻣﻠﯽ از ھﻣﮫ ﭘروژه
ھﺎ در ﺑﺧش ﺗوﺻﯾف  CFTNدر ﺑﺧش ﭘﺷﺗﯾﺑﺎﻧﯽ ﺳﯾﺳﺗم  BHSاراﺋﮫ ﺷده اﺳت.

ﻣﺴﮑﻦ

ﺑﺎ ھداﯾت و رھﺑری ھﯾﺋت ﻧﺎظرﯾن ،ﻣﺑﻠﻎ  20ﻣﯾﻠﯾون دﻻر در طول ﭘروﺳﮫ ﺑرﻧﺎﻣﮫ رﯾزی اﻧﺟﻣن در ﺳﺎل ﻣﺎﻟﯽ  2017-18ﺟﻣﻊ آوری ﺷد ﺗﺎ
ﻣﺳﮑن داﺋﻣﯽ از طرﯾق ﺑرﻧﺎﻣﮫ ﺗﺄﻣﯾن ﻣﺳﮑن و ﻧﯾﺎزھﺎی ﺧﺎص  MHSAﺗوﺳﻌﮫ ﯾﺎﺑد .ﺑﻌﺿﯽ از ﻣﻧﺎﺑﻊ ﻣﺎﻟﯽ از ﻗﺑل ﺑﮫ ﭼﻧدﯾن ﭘروژه در زﻣﯾﻧﮫ
ﺗوﺳﻌﮫ اﺧﺗﺻﺎص داده ﺷد و در ﻧﺗﯾﺟﮫ اورﻧﺞ ﮐﺎﻧﺗﯽ ھﻣﭼﻧﺎن ﻣﯽ ﺗواﻧد ﮔزﯾﻧﮫ ھﺎی ﻣﺳﮑن داﺋﻣﯽ را ﺑرای ﮐﺳﺎﻧﯽ ﮐﮫ دارای  SMIھﺳﺗﻧد اﯾﺟﺎد
ﮐﻧد .ﺗوﺻﯾف ھر ﭘروژه در ﺑﺧش ﭘﺷﺗﯾﺑﺎﻧﯽ اﻓراد/ﺧﺎﻧواده در ﺑﮫ روز رﺳﺎﻧﯽ اﯾن طرح اراﺋﮫ ﺷده اﺳت.

ﺳﺎزﻣﺎﻧﺪھﯽ ﻣﺠﺪد ﺑﮫ روز رﺳﺎﻧﯽ طﺮح ﺳﺎﻟﯿﺎﻧﮫ

ﺑرﻧﺎﻣﮫ ھﺎ ﻗﺑﻼً ﺑﺎ ﺗوﺟﮫ ﺑﮫ ﻣؤﻟﻔﮫ ھﺎی ﻣﺎﻟﯽ ﺧود در طرح ﺳﺎزﻣﺎﻧدھﯽ ﺷده اﻧد )ﻣﺛل  PEI ،CSSو دﯾﮕر ﻣوارد( .ﺑﺎ اﯾن وﺟود اﯾن ﺳﺎﺧﺗﺎر
ﻟزوﻣﺎ ً ﺳﺑب ارﺗﻘﺎی ﺷﻧﺎﺧت ﻋﻣﻠﮑرد ﺑرﻧﺎﻣﮫ ھﺎ ﯾﺎ ﻧﺣوه ارﺗﺑﺎط ﺑﯾن آﻧﮭﺎ ﻧﻣﯽ ﺷود .ﺑرای ﺑرطرف ﮐردن اﯾن ﻣﺣدودﯾت ،ﺑﮫ روز رﺳﺎﻧﯽ طرح
ﻓﻌﻠﯽ دوﺑﺎره در دو ﮔروه ﺳﺎزﻣﺎﻧدھﯽ ﺷده اﺳت (1) :ﺳطﺢ ﭘﺷﺗﯾﺑﺎﻧﯽ ﮐﮫ ﻧﺷﺎن دھﻧده ھدف اوﻟﯾﮫ ﺑرﻧﺎﻣﮫ از اﻗدام/ﭘﺷﺗﯾﺑﺎﻧﯽ اﺳت )ﯾﻌﻧﯽ اﻧﺟﻣن،
اﻓراد/ﺧﺎﻧواده ،ﺳﯾﺳﺗم  (BHSو ) (2ﻋﻣﻠﮑرد ﺳروﯾس ﮐﮫ ﻧﺷﺎن دھﻧده ھدف اوﻟﯾﮫ ﺧدﻣﺎت اراﺋﮫ ﺷده اﺳت )ﭘﯾﺷﮕﯾری ،ﺧدﻣﺎت ﺑﺣران ،ﺧدﻣﺎت
ﻣرﺑوط ﺑﮫ ﺑﯾﻣﺎران ﺳرﭘﺎﯾﯽ و دﯾﮕر ﻣوارد( .ﻋﻣﻠﮑردھﺎی ﺳروﯾس و ﺑرﻧﺎﻣﮫ ھﺎی  MHSAﮐﮫ در آﻧﮭﺎ ﺟﺎی ﮔرﻓﺗﮫ اﻧد ،ﺑﮫ ﺻورت دﻗﯾق ﺗر
در اﯾن ﺑﮫ روز رﺳﺎﻧﯽ طرح ﺗوﺿﯾﺢ داده ﺷده اﻧد .ھرﭼﻧد ﮐﮫ ﺑﻌﺿﯽ از ﺑرﻧﺎﻣﮫ ھﺎ ﭼﻧدﯾن ﺳطﺢ ﭘﺷﺗﯾﺑﺎﻧﯽ را ﺷﺎﻣل ﻣﯽ ﺷوﻧد )اﻓراد/ﺧﺎﻧواده،
اﻧﺟﻣن( ،اﻣﺎ ﺑﺎ ﺗوﺟﮫ ﺑﮫ ﻋﻣﻠﮑرد اﺻﻠﯽ ﺳروﯾس دﺳﺗﮫ ﺑﻧدی ﻣﯽ ﺷوﻧد.
ﺳﺎﺧﺗﺎر ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ طرح MHSA
اﻧﺟﻣن
ﭘﯾﺷﮕﯾری

اﻓراد/ﺧﺎﻧواده
ﭘﯾﻣﺎﯾش/دﺳﺗرﺳﯽ و ارﺗﺑﺎط ﺑﺎ ﺧدﻣﺎت
درﻣﺎﻧﯽ
ﺧدﻣﺎت ﺑﺣران

ﺳﯾﺳﺗم BHS
آﻣوزش و ﭘرورش ﻧﯾروی ﮐﺎر
اﻣﮑﺎﻧﺎت ﮐﻼن و ﻧﯾﺎزھﺎی ﻓن آوری

درﻣﺎن در ﻣﻧزل
ﺑﯾﻣﺎران ﺳرﭘﺎﯾﯽ
ﺑﮭﺑود و ﭘﺷﺗﯾﺑﺎﻧﯽ

از زﻣﺎن ﺗﺻوﯾب ﭘﯾﺷﻧﮭﺎد  ،63اﯾن ﻗﺎﻧون ﻣرﺗﺑﺎ ً درﺣﺎل ﺗﻐﯾﯾر و ﺗﺣول ﺑوده و ﺗﻼش ﺷده زﻧدﮔﯽ ﮐﺳﺎﻧﯽ ﮐﮫ دارای ﺑﯾﻣﺎری ھﺎی رواﻧﯽ ھﺳﺗﻧد،
ﺧﺎﻧواده آﻧﮭﺎ و ﮐل اﻧﺟﻣن اورﻧﺞ ﮐﺎﻧﺗﯽ ﺑﮭﺑود ﯾﺎﺑد .ھﻣﭼﻧﺎن در ﺗﻼش ھﺳﺗﯾم ھﻣﮑﺎری ﺧود را ﺑﺎ ﮐﺎرﻓرﻣﺎﯾﺎن ﺧود اداﻣﮫ دھﯾم ھﻣﺎﻧطور ﮐﮫ
 MHSAرا در اورﻧﺞ ﮐﺎﻧﺗﯽ اﺟرا ﮐردﯾم.

