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 الملخص التنفيذي

 

ب قانون خدمات ، وأصبح معروفًا Proposition 63 قعراحاإل على 2004اسعقرت عملية العصويت في كاليفورنيا في نوفمبر 

زيادة ضريبية على أصحاب الماليين  MHSA. واععمدت Mental Health Services Act (MHSA) الصحة العقلية

% ضريبة على الدخل الشخصي الذي يزيد على مليون دوالر( لعطوير وتوسيع البرامج المجعمعية للصحة العقلية. وهدف 1)

MHSA  هو تقليل العأثير السلبي طويل األجل على األفراد واألسر والناتج عن حاالت المرض العقلي الخطيرة العي ال تعلقى

 .العالج

 

مقاطعة تقع في منطقة الصحة العقلية المركزية بوالية كاليفورنيا. وتقدر  18ن د مقاطعة ساكرامنعو واحدة من ضمتع

Department of Finance بحوالي  2013بوالية كاليفورنيا عدد السكان في مقاطعة ساكرامنعو عا   األمور المالية قسم

 عدانية للمقاطعات المحيطة بها. وتة كبيرة، خاصة إذا ما قورنت بالكثافات السك، تعد ساكرامنعو مقاطعلهذامليون نسمة.  1.45

بالنسبة للمقاطعات األخرى في كاليفورنيا، حيث توجد بها ست لغات  واحدة من أكثر المقاطعات تنوعاً بالمجعمعاتساكرامنعو 

تاريخيًا، تعد ساكرامنعو واحدة من ثالث مقاطعات ة(. اإلسبانية، والفييعناميلهمونج، الروسية، اونية، عرئيسية )العربية، الكان

. ونرحب 2017تضم أكبر عدد من الالجئين الجدد الذين وفدوا إلى كاليفورنيا. وتمت إضافة العربية إلى اللغات الرئيسية في 

 لكل هذه المجعمعات.  فرديةحعياجات الإلدد، ونسعمر في العمل على تلبية ابهؤالء المقيمين الج

 

 ، و2011في  AB100. تمرير قانون MHSAلقد عملت مقاطعة ساكرامنعو جاهدة على تخطيط وتنفيذ كل مكونات 

AB1467  أدى إلى إحداث تغييرات مهمة في  2012فيMHSA من مخصصات العمويل المنشورة  ولحفي ذلك الع، بما

ة على نقل سلطة اععماد العحديث/العخطيط من العوزيعات الشهرية المسعندة على الضرائب العي يعم تحصيلها، عالو لىإو

 المحلي. Boards of Supervisors المشرفين مسعوى الوالية إلى مجلس

 

سععادة الخاصة بـ حدد إجراءات اإل، وي2017الذي صدر في العا   Assembly Bill (AB) 114 قانون المجلس يوضح

MHSA تمويل .MHSA من أموال غير منفقة لم يعم إنفاقها في اإلطار الزمني سععادة هو مجموعة فرعية الذي يخضع لإل

 Community خدمة ودعم المجعمع . على سبيل المثال، مكوناMHSAن و  المحدد. ويخعلف اإلطار الزمني حسب مك

Services and Supports  الوقايه والعداخل المبكرو Prevention and Early Intervention ثالث  يسعغرقانما  ةً عاد

سععادة إذا تم اسعيفاء ة إلنفاق األموال بشكل يجنبها اإل، تُعاح الفرصة أما  المقاطعات لوضع خطAB114وات. ومن خالل سن

 المعايير المحددة.

 

 

هي نعيجة لعمليات العخطيط المجعمعي. وتعمل البرامج العي تشكل الخطط مع باقي  MHSAنات ن من مكو  و  تعد خطط كل مك

 النظا ؛ من أجل خل  منظومة من الخدمات العي تسد الفجوات، من أجل تلبية احعياجات مجعمعنا المعنو ع بشكل أفضل. 

 

يل الالز  لخدمات عالج العمو Community Services and Supports (CSS) خدمات المجعمع والدعم نيوفر مكو  

عانون من مرض عقلي الصحة العقلية ودعم األطفال/الشباب وأسرهم ممن يعانون اضطرابات عاطفية حادة، والبالغين الذين ي

( خطط عمل تمت الموافقة 9. وتوجد في مقاطعة ساكرامنعو تسع )CSSنًا كبيًرا من مكونات ن أيًضا مكو  اسكخطير. ويعد اإل

في  اً تطورو اً البرامج على مر السنوات توسع ( برنامًجا. ولقد شهدت هذه19سابقًا وتضم تسعة عشر ) CSSعليها من قبل 

 هم. محاولة منا لعقديم أعلى مسعوى من الخدمات وأكثرها فاعلية لعلبية احعياجات األطفال، والشباب، والكبار، والمسنين وأسر  

 

 Division of خدمات الصحة السلوكية العحديثات السنوية، قا  قسموكما ذكرنا في خطة السنوات الثالث السابقة، و

Behavioral Health Services  بعسهيل عملية العخطيط المجعمعي المقسمة إلى ثالث مراحل لعوسيع برامجCSS  بداية من

 .2018-2017. وسيعم تطبي  هذه البرامج الجديدة وتنفيذها بالكامل في العا  المالي 2014

 

 ، قا 2017نوفمبر  7في  Board of Supervisors مجلس المشرفين إلى ذلك، وتماشيًا مع اإلجراء الذي اتخذهوإضافة 

بعسهيل عملية العخطيط المجعمعي في ديسمبر  Division of Behavioral Health Services قسم خدمات الصحة السلوكية

ه   الصحة العقلية عالجإلى توسيع موصى به لخدمات  ، مما أدى2018ويناير  2017 لألفراد الذين يعانون من مرض  موجَّ

عقلي خطير، وليس لديهم مأوى أو يواجهون خطر العشرد. وهذا البرنامج الجديد والموسع مدرج بالفعل في هذه المسودة 
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مج الجديد في العا  ، وسوف يعم تعميم البرنا2018-2017للسنوات الثالث. توسيع البرامج الحالية مقرر أن يبدأ في العا  المالي 

 .2019-2018المالي 

 

العمويل للبرامج واألنشطة  Prevention and Early Intervention (PEI) الوقاية والعداخل المبكر نر مكو  يوف  

 PEIيسبب اإلعاقة. وتضم خطة مقاطعة ساكرامنعو  كل خطير ومراض العقلية أو تطورها بشالمصممة من أجل الوقاية من األ

للععامل مع حاالت منع  اً ( برنامًجا مصمم31واحد وثالثين )( مشروعات تمت الموافقة عليها مسبقًا، تحعوي على 4أربعة )

؛ والعقليل من الشعور بالخزي والعمييز نعيجة  لة؛ والصحة والسالمة المعكام   ؛ وتقوية الروابط األسرية االنعحار والععليم

  رتياح والععافي من أمراض الصحةن ليشمل برامج اإلو  ، اتسع المك2016-2015ي عا  المالاإلصابة بالمرض العقلي. وفي ال

، 2017-2016. وفي العا  المالي   Mobile Crisis Support Teamsق معنقلة للدعم في األزماتعلى فر العقلية، عالوةً 

 ثنين إلى أربعة. إمن  Mobile Crisis Support Teamsفرق هذه الاتسعت 

 

لخدمات الصحة وذلك  AB114 PEI والذي حدَّده قانون الخطة الثالثية خطة موصى بها لعخصيص العمويل المعادوتشمل هذه 

. وسوف يعم 2017نوفمبر  7بعاريخ  Board of Supervisors ر مجلس المشرفينالشباب بما يعماشى مع قرا رعايةالعقلية ل

 .2019-2018تعميم هذا البرنامج الجديد في العا  المالي 

 

 ، قا  قسم2017نوفمبر  7الصادر في  Board of Supervisors مجلس المشرفين باإلضافة إلى ذلك، وتماشيًا مع قرار

بعسهيل عملية العخطيط المجعمعي في ديسمبر  Division of Behavioral Health Services خدمات الصحة السلوكية

لألفراد المصابين بمرض عقلي خطير  الموصى به للصحة العقلية توسيع الخدمات العالجية، ما أدى إلى 2018ويناير  2017

، 2018-2017أو من يعانون من العشرد أو من خطر العشرد. ومن المقرر أن يبدأ توسيع البرنامج الحالي في العا  المالي 

 .2019-2018البرنامج الجديد في العا  المالي  طرحوسوف يعم 

 

حة العقلية الجديدة الص وتداخالت تموياًل محدًدا بإطار زمني الخعبار ممارسات Innovation (INN)ن االبعكار يقد  مكو  

ره و/أو الم (، ورفع جودة الخدمات، المحرومة ما في ذلك المجموعات هدف إلى زيادة إمكانية الوصول إلى الخدمات )بب، طوَّ

 أو تشجيع الععاون فيما بين المؤسسات. 

 

 Respite Partnership الشراكة الععاونيه للعأهيل اععمدته مقاطعة ساكرامنعو، والمعروف باسم INNكان أول مشرو ع 

Collaborative (RPC)  الصحة العقلية المحددة من برامج تأهيل  تمويل  . وتم نقل 2016 – 2011يمعد لخمس سنوات من

 زيد من العفصيل في العحديث السنوي.، وتم شرحها بمMHSA CSS/PEI من ا المشرو ع إلى تمويل مسعدا  خالل هذ

 

 Mental Health Services Oversight andنة ُمسائلة ومراقبة خدمات الصحة العقليةج، قامت لُ 2016وفي مايو 

Accountability Commission   (MHSOAC)  باععماد مشرو عINN م الثاني بمقاطعة ساكرامنعو، والمعروف باس

. وافعُعحت العيادة في Mental Health Crisis/Urgent Care Clinicأ رعاية المسععجلةعيادة الأزمات الصحة النفسية/

 . 2017نوفمبر 

 

المشرو ع الععاوني  سمإ، والمعروف بINN Projectالمشرو ع الثالث المقعرح  للثالث سنوات MHSAن خطة وتعضمّ 

. Behavioral Health Crisis Services Collaborative INN Project #3بخدمات أزمات الصحة السلوكية 

، بهدف  إنشاء خدمات معكاملة تساعد Placer County و Dignity Healthوالمشرو ع عبارة عن شراكة عامة/خاصة مع 

مسعشفى في المنطقة الشمالية من مقاطعة طوارئ  قسم حر  البالغون في على االسعقرار بعد األزمات العي يععرض لها

لمجعمع المحلي، وهو في انعظار الحصول على الموافقة من ارو ع المقعرح نعيجة لعملية تخطيط المشساكرامنعو. تم تطوير هذا 

    California Mental Health Services Oversightل لُجنة مسائلة و مراقبة خدمات الصحة العقلية لوالية كاليفورنيا ق ب

and Accountability Commission (MHSOAC)  مقاطعة ساكرمنعوومجلس المشرفين ل Sacramento County 

Board of Supervisors   ُسععاد ويقعرح المشرو ع االسعفادة من العمويل المAB114 INN  .كما تم تعريفه في األعلى ، 

 

تموياًل محدًدا بإطار زمني  Workforce Education and Training (WET)  تدريب وتعليم القوى العاملة نو    مكيقد  

، وضمان تدريبهم العامة خدمات الصحة العقليةلثقافيًا ولغويًا  وكفوء  عمعنو  مل ع كادرين، وتدريب، والحفاظ على تعي بهدف

ن العابع لمقاطعة ساكرمنعوة تهدف إلى السالمة والععافي. وبشكل مالئم لعقديم خدمات فعالة وبرامج إداري  يعضمن هذا المكو 

Sacramento County’s WET Plan لقانون المصلحة ( إجراءات تمت الموافقة عليها مسبقًا. ووفقًا 8) ةمن ثماني

، يمكن للمقاطعات اسعخدا  جزء من تمويل Welfare and Institutions Code (WIC) Section 5892(b)والمؤسسات 
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CSS  للحفاظ على أنشطةWET بمجرد اسعهالك أموال WETنشطة سعسعمر مع المحددة بإطار زمني. وبالعالي، فهذه األ

 .CSSتمويل 

 

ن ، المدرج ضمن تمويل مكTechnological Needs (TN) اإلحتياجات التكنولوجية بالنسبة لمشروع رأس  منشئاتو 

ّويل العح، ويععامل مع العزامنا ب  Capital Facilities and Technological Needs  المال واإلحعياجات العكنولوجية

 همععدد تداخل وإجراءاتسين مسعوى رعاية العميل عبر الصحة الشخصية من أجل تحسجالت و لسجالت صحية ألكعرونيه

، يمكن للمقاطعات Welfare and Institutions Code (WIC) Section 5892(b) لقانون أعاله . ووفقًا لطواراأل

المحددة بإطار زمني. وبالعالي، فهذه  TN بمجرد اسعهالك أموال TNسعمرار بمشرو ع لإل CSSاسعخدا  جزء من تمويل 

 .CSSاألنشطة سعسعمر مع تمويل 

 

. وقا  المشرو ع بعجديد ثالثة مبان  في 2016-2015في العا  المالي  Capital Facilities (CF)وتم اسعكمال مشرو ع 

 Adult Psychiatric Support خدمات الصحة العقلية للبالغين عيادة قامة، من أجل إStockton Boulevardمجمع 

Services (APSS)  و برنامج شراكة النظراءPeer Partner Program  ومشرو ع أزمات الصحة العقلية/عيادة الرعاية

. وسمحت هذه العجديدات بعوسيع قدرة INN Project #2: Mental Health Crisis/Urgent Care Clinicالمسععجلة 

 والفعاليات االجعماعية.  أسرياً  المفّعلة كين وأنشطة السالمةالخدمة، من خالل إضافة مساحة لمزيد من المسعهل

 

 في خطة السنوات الثالث لـMHSA تعوفر العوضيحات المفصلة للبرامج واألنشطة لكل من المكونات المذكورة أعاله لـ 

MHSA  2020-2019، 2019-2018، 2018-2017للسنوات المالية . 

 

   MHSA Fiscal Year 2020-2019، 2019-2018، 2018-2017 لسنوات الثالثخطة السنة المالية لسيعم نشر مسودة 

(FY)   الصحة العقلية . وسيقو  مجلس2018مارس  7فبراير وحعى  5العا ، بداية من  فعرة للععلي يوًما  30لمدة Mental 

Health Board  ساًء في م 6:00بداية من الساعة  2018مارس  7بعقد جلسة اسعما ع عامة يو  األربعاءGrantland L.    

Johnson Center for Health and Human Services  7001لواقعة في ا-A East Parkway, Sacramento, CA 

95823 . 

 

 

، ترتيبات إقامة تيسيرية  ن أجل وجود معرجم أو حعاج للعنسي  مإعمع حضور جلسة االسعما ع العامة ووإذا أراد أحد أفراد المج

-875 (916)على الرقم  2018فبراير  28في أسر ع وقت ممكن في موعد أقصاه األربعاء  Jay Ma يرجى االتصال ب

 . .MaJay@saccounty.net، أو 4639
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