
 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 ملخص للنقاط األساسية

 لقانون

MENTAL HEALTH SERVICES ACT 

 2022-23التحديث السنوي للسنة المالية 
  

 لبرنامج مدته ثالث سنوات وخطة اإلنفاق 
 

 

 

 يوًما 30لمدة يُنشر لالطالع العام وإبداء المالحظات 
  2022مايو  4وحتى  2022أبريل  4من 
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 ملخص للنقاط األساسية
 

 Mental Health، وأصبح يعرف باسم 2004من قبل الناخبين في كاليفورنيا في تشرين الثاني/نوفمبر  63تم تمرير االقتراح رقم 

Services Act (MHSA) يصّرح قانون .MHSA  على الدخل الشخصي 1بزيادة الضرائب على أصحاب الماليين )ضريبة بنسبة ٪

إلى الحد من التأثير السلبي طويل  MHSAالمجتمعية. يهدف قانون  نفسيهالذي يتجاوز مليون دوالر( لتطوير وتوسيع برامج الصحة ال
 خطير لم يُعالج. نفسياألجل على األفراد واألسر الناتج عن مرض 

بوالية كاليفورنيا. تقدر  نفسيهواحدة من ثماني عشرة مقاطعة تقع في المنطقة المركزية للصحة ال Sacramentoة تُعد مقاطع

Department of Finance  بوالية كاليفورنيا عدد سكان مقاطعةSacramento  مليون نسمة. وعلى هذا  1.5بنحو  2020لعام

 Sacramentoسيما إذا ما قورنت بعدد سكان المقاطعات المحيطة. تعتبر مقاطعة  مقاطعة كبيرة، ال Sacramentoالنحو، تعتبر مقاطعة 
نج واحدة من أكثر المجتمعات تنوعًا في والية كاليفورنيا، إذ يتحدث سكانها نحو سبع لغات أساسية )العربية والكانتونية والفارسية والهمو

واحدة من ثالث مقاطعات تضم أكبر عدد من  Sacramentoكانت مقاطعة  والروسية واإلسبانية والفيتنامية(. ومن الناحية التاريخية،
الالجئين الوافدين حديثًا إلى والية كاليفورنيا. ونرحب بهؤالء المقيمين الجدد ونواصل العمل من أجل تلبية االحتياجات الخاصة بهذه 

 المجتمعات المحلية الناشئة.

وتنفيذها. وتأتي الخطط لكل عنصر من عناصر  MHSAبجدية من أجل تخطيط جميع عناصر قانون  Sacramentoلقد عملت مقاطعة 

نتيجةً لعمليات تخطيط المجتمع المحلي. إذ تعمل البرامج المدمجة في هذه الخطط جنبًا إلى جنب مع بقية النظام لخلق  MHSAقانون 

 احتياجات مجتمعنا المتنوع بشكل أفضل.سلسلة متصلة من الخدمات التي تعالج الفجوات من أجل تلبية 

وُسبل الدعم  نفسيهالتمويل الالزم لخدمات عالج الصحة ال Community Services and Supports (CSS)يوفر عنصر 

ين والبالغين وكبار السن الذ ((TAYلألطفال/الشباب وأسرهم الذين يعانون مع اضطراب عاطفي شديد والشباب في سن المرحلة االنتقالية 

( 10بوجود عشرة ) Sacramentoتتمتع مقاطعة  .CSSخطير. ويمثل اإلسكان أيًضا جزًءا كبيًرا في عنصر  نفسي يعانون من مرض 

معتمدة مسبقًا تضم العديد من البرامج. وقد توسعت هذه البرامج وتطورت على مر السنوات بينما نسعى  CSSبرامج/خطط عمل لعنصر 

 ، والبالغين، وكبار السن وأسرهم.TAYالجودة وفعالة لتلبية احتياجات األطفال/الشباب، و جاهدين لتقديم خدمات عالية

% عبر برامج العالج 7الدعم من خالل زيادة بنسبة  MHSA Steering Committee، قدمت 2022-2021خالل السنة المالية 

% عبر 10الدعم من خالل زيادة بنسبة   Steering Committeeلخلق قدرة إضافية للخدمات. كما قدمت  MHSAالممولة من قانون 

 Full Service Partnership، باإلضافة إلى زيادة سعة برنامج MHSAالممولة من قانون  CSSبرامج الخدمة المباشرة لعنصر 

(FSP)  الجديدة والموسعة(. ومن المتوقع أن يتم تنفيذ برامج(FSP 2023-2022لية الجديدة بالكامل خالل السنة الما. 

التمويل للبرامج واألنشطة المصممة للوقاية من األمراض  Prevention and Early Intervention (PEI)يوفر عنصر  

( برامج تمت الموافقة عليها 4من أربعة ) Sacramentoلمقاطعة  PEIأو منع زيادة حدتها أو اإلعاقة الناتجة عنها. تتألف خطة  نفسيهال
ن سابقًا تحتوي على برامج مصممة لتتناول الوقاية من حاالت االنتحار والتثقيف؛ وتعزيز األسر؛ ودعم الصحة المتكاملة والعافية؛ والحد م

 .نفسيهوصمة العار والتمييز ضد المصابين بأمراض 

% عبر برامج الخدمة 7الدعم من خالل زيادة بنسبة  MHSA Steering Committee، قدمت 2022-2021خالل السنة المالية  

 % في أسعار مقدمي الخدمات.10من أجل خلق سعة إضافية للخدمة، باإلضافة إلى زيادة بنسبة  PEIالمباشرة لخطة 

 نفسيهتموياًل محدوًدا ممن الناحية الزمنية الختبار ممارسات أو طرق جديدة و/أو محسنة للصحة ال Innovation (INN) يوفر عنصر 
بهدف زيادة إتاحة الخدمات )بما في ذلك إتاحتها للمجموعات المحرومة من الخدمات(، أو زيادة جودة الخدمات، أو تعزيز التعاون بين 

 الوكاالت.

 Respite Partnership Collaborative، والمعروف باسم Sacramentoمقاطعة معتمد في  INN Projectلقد امتد أول 

(RPC)  التي تأسست من خالل هذا المشروع إلى تمويل خطة  نفسيه. انتقلت برامج الصحة ال2016إلى  2011لمدة خمس سنوات من

MHSA CSS/PEI .وهي محددة في هذا التحديث السنوي 

 Mental Health Services Oversight and Accountability Commission، وافقت 2016في أيار/مايو 

(MHSOAC)  علىINN Project  الثاني لمقاطعةSacramentoوالمعروف باسم ، the Mental Health Crisis/Urgent 
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Care Clinic ومن خالل الدعم من 2017. وقد بدأت العيادة في تقديم الخدمات في تشرين الثاني/نوفمبر .MHSA Steering 

Committee ستنتقل الخدمات في ،INN Project  هذا إلى تمويل خطةMHSA CSS  2022في تموز/يوليو. 

 Behavioral، والمعروف باسم Sacramentoالثالث لمقاطعة INN Projectعلى  MHSOAC، وافقت لجنة 2018في أيار/مايو 

Health Crisis Services Collaborative (BHCSC)عن شراكة بين القطاعين العام والخاص مع مؤسسة  . وهو عبارة

Dignity Health  ومقاطعةPlacer  يهدف إلى إنشاء خدمات متكاملة لتحقيق االستقرار خالل األزمات لدى البالغين في حرم قسم

ماتها في في تقديم خد BHCSC. بدأت Sacramentoالطوارئ في أحد المستشفيات في المنطقة الشمالية الشرقية من مقاطعة 

 .2022. وتنتهي مدة المشروع في كانون األول/ديسمبر 2019أيلول/سبتمبر 

لعدة  INN Project، وهو Sacramentoالرابع لمقاطعة  INN Projectعلى  MHSOAC، وافقت لجنة 2020في يونيو  

. يهدف المشروع إلى تحسين كيفية جمع المقاطعات للبيانات واستخدامها Full Service Partnership (FSP) من أجلمقاطعات 

ومساعدة المقاطعات على استخدام البيانات لنقل تصميم البرنامج وتحسين تقديم  FSPلتحديد وتتبع النتائج ذات المغزى لعمالء برنامج 

 .FSPخدمات برنامج 

 Sacramento ،Forensic Behavioralلخامس لمقاطعة ا INN Projectعلى  MHSOAC، وافقت لجنة 2020في يونيو  

Health Multi-System Teams لبالغين. ل. سيعمل هذا المشروع على تكييف نهج الفريق وتوسيعه ألفراد الصحة السلوكية الجنائية

 .2022-2021بدأت خدمات المشروع والفرق متعددة األنظمة في أواخر السنة المالية 

تموياًل محدوًدا زمنيًا بهدف توظيف موظفين متنوعين  Workforce Education and Training (WET)يوفر عنصر 
العام والحرص على تدريبهم بشكل كاف لتقديم خدمات فعالة وإدارة  نفسيهمؤهلين ثقافيًا ولغويًا وتدريبهم واستبقائهم من أجل نظام الصحة ال

( إجراءات تمت الموافقة عليها مسبقًا. 8من ثمانية ) Sacramentoلمقاطعة  WET Plan البرامج القائمة على الصحة والتعافي. تتكون

 CSSاطعات استخدام جزء من أموال ، يجوز للمقWelfare and Institutions Code (WIC) Section 5892(b) للقانون وفقًا

 .CSSالمحدودة زمنيًا. ولذلك، يجري الحفاظ على هذه األنشطة بتمويل من  WETبمجرد استنفاد أموال  WETللحفاظ على أنشطة 

، تم منح تمويل لخطة  Office of Statewide Health Planning and Development WET Plan, WETمن خالل 

WET ( شراكات5لخمس )  إقليمية لتمويل األنشطة التي تدعم احتياجات القوى العاملة لكل مقاطعة من المقاطعات ضمن تلك الشراكات
اإلقليمية. ويتعين على البلدان المشاركة أن تجهز نفسها للتوافق من أجل الحصول على التمويل المتاح لشراكتها اإلقليمية. وبدعم من 

MHSA Steering Committee طعة ، تشارك مقاSacramento .في الشراكة اإلقليمية المركزية 

، الذي يوجه Gavin Newsom ،Senate Bill (SB) 803، وقع حاكم والية كاليفورنيا، 2020أيلول/سبتمبر  25في 

Department of Health Care Services (DHCS)  مما يؤكد 2022تموز/يوليو  1إلى وضع متطلبات شهادة النظراء بحلول ،

ومن  .Medi-Calمن خالل االعتراف بالنظراء بوصفهم مقدمي خدمات برنامج  نفسيهخدمات دعم النظراء في عالج الصحة الأهمية 

متطلبات على مستوى الوالية لتطوير برامج شهادات برنامج  DHCS، وضعت وزارة SB 803خالل التوافق مع مشروع قانون 

Medi-Cal  لمتخصصي دعم النظراء. وستنفذCalifornia Mental Health Services Authority (CalMHSA) نيابة ،

وتديرها، بما في ذلك جمع البيانات  Peer Support Specialist Certificationعن مقاطعات كاليفورنيا، جميع عناصر برنامج 

والتدقيق، ومراقبة عملية تدريب  ، وشهادة النظراء، وإدارة االمتحانات، والتحقيقات، والموافقة،DHCSالمطلوبة وتقديمها إلى وزارة 
 البائعين.

 

 Behavioral Health Peer، أنشأت المقاطعة ضمنن نظام التوظيف في المقاطعة سلسلة من 2020-21خالل السنة المالية  

Specialist  تتضمن إعداد تصنيفاتBehavioral Health Peer Specialist,  وSenior Behavioral Health Peer 

Specialist و ، Behavioral Health Peer Specialist Program Manage وبدعم من .MHSA Steering 

Committee  ستشرف وظائف ،Behavioral Health Peer Specialists  بمقاطعةSacramento  على تنفيذ برنامجPeer 

Support Specialist Certification  في مقاطعةSacramento  بالتعاون الوثيق مع هيئةCalMHSA. 

 

. وقد قام المشروع بتجديد ثالثة مبان في مجمع 2016-2015في السنة المالية   Capital Facilities (CF)تم االنتهاء من مشروع 

Stockton Boulevard  الذي يضم عيادةAdult Psychiatric Support Services (APSS)  ومشروعPeer Partner 

Program و INN Project  2رقم :Mental Health Crisis/Urgent Care Clinic وسمحت هذه التجديدات بتوسيع قدرة .
 الخدمة مع توفير مساحة لمزيد من أنشطة الرعاية والمناسبات االجتماعية التي يديرها المستهلك واألسر.
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، Capital Facilities and Technological Needs، الوارد ضمن عنصر  Technological Needs (TN)يمول مشروع 
ويعالج التزامنا باالنتقال إلى إعداد سجالت طبية إلكترونية وسجالت طبية شخصية لتحسين خدمات رعاية العمالء من خالل نهج متعدد 

 TNللحفاظ على مشاريع  CSS، يجوز للمقاطعات استخدام جزء من تمويالت WIC Section 5892(b) للقانونالمراحل. وفقًا 

 .CSSالمحدودة زمنيًا. ولذلك، يجري الحفاظ على هذه األنشطة بتمويل من  TNبمجرد استنفاد أموال 

أوصافًا مفصلة للبرامج واألنشطة لكل عنصر من عناصر قانون  MHSAلقانون  2023-2022يضم التحديث السنوي للسنة المالية 

MHSA  المذكورة أعاله في 

نيسان/أبريل  4يوًما إلبداء المالحظات، من  30لمدة  23-2022للسنة المالية  MHSAوي لقانون ستُنشر مسودة مشروع التحديث السن

بدءًا  2022أيار/مايو  4جلسة استماع علنية، تًعقد افتراضيًا، يوم األربعاء   Mental Health Board. سيعقد 2022أيار/مايو  4إلى 

 مساًء. 6:00من الساعة 

جتمع في حضور جلسة االستماع العامة ويحتاج إلى ترتيب لتوفير مترجم فوري أو ترتيبات تيسيرية معقولة، في حال رغبة أي من أفراد الم
، 2022نيسان/أبريل  27في أقرب وقت ممكن، ولكن خالل موعد أقصاه األربعاء  Anne-Marie Ruckerيُرجى االتصال عن طريق 

 .ruckera@saccounty.gov أو من خالل )916 (875-3861 على الرقم:
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