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 الملخص التنفیذي
 

ب قانون خدمات ، وأصبح معروفًا Proposition 63 قتراحاإل على 2004عملیة التصویت في كالیفورنیا في نوفمبر  صادقت
% 1اب المالیین (زیادة ضریبیة على أصح MHSA. واعتمدت Mental Health Services Act (MHSA) الصحة العقلیة

 MHSAضریبة على الدخل الشخصي الذي یزید على ملیون دوالر) لتطویر وتوسیع البرامج المجتمعیة للصحة العقلیة. وھدف 
 ھو تقلیل التأثیر السلبي طویل األجل على األفراد واألسر والناتج عن حاالت المرض العقلي الخطیرة التي ال تتلقى العالج.

 
قدر یمقاطعة تقع في منطقة الصحة العقلیة المركزیة بوالیة كالیفورنیا. و 18ن تو واحدة من ضمد مقاطعة ساكرامنتع

Department of  Finance  1.5بحوالي  2018بوالیة كالیفورنیا عدد السكان في مقاطعة ساكرامنتو عام  األمور المالیة قسم 
ساكرامنتو  عدانیة للمقاطعات المحیطة بھا. وتقورنت بالكثافات السك ، تعد ساكرامنتو مقاطعة كبیرة، خاصة إذا مالھذاملیون نسمة. 

ً بالمجتمعات بالنسبة للمقاطعات األخرى في كالیفورنیا، حیث توجد بھا ست لغات رئیسیة  واحدة من أكثر المقاطعات تنوعا
كرامنتو واحدة من ثالث مقاطعات تضم أكبر تاریخیًا، تعد سااإلسبانیة، والفییتنامیة). لھمونج، الروسیة، اونیة، ت(العربیة، الكان

. ونرحب بھؤالء المقیمین 2017عدد من الالجئین الجدد الذین وفدوا إلى كالیفورنیا. وتمت إضافة العربیة إلى اللغات الرئیسیة في 
 . الیات الناشئھلكل ھذه الج فردیةحتیاجات الإلدد، ونستمر في العمل على تلبیة االج

 
 AB1467 ، و2011في  AB100. تمریر قانون MHSAلقد عملت مقاطعة ساكرامنتو جاھدة على تخطیط وتنفیذ كل مكونات 

التوزیعات  لىإمن مخصصات التمویل المنشورة و ولحفي ذلك الت، بما MHSAأدى إلى إحداث تغییرات مھمة في  2012في 
 ة على نقل سلطة اعتماد التحدیث/التخطیط من مستوى الوالیة إلى مجلسالشھریة المستندة على الضرائب التي یتم تحصیلھا، عالو

 المحلي. Boards of Supervisors المشرفین
 
 

ھي نتیجة لعملیات التخطیط المجتمعي. وتعمل البرامج التي تشكل الخطط مع باقي  MHSAنات ن من مكوِّ وِّ تعد خطط كل مك
 النظام؛ من أجل خلق منظومة من الخدمات التي تسد الفجوات، من أجل تلبیة احتیاجات مجتمعنا المتنوع بشكل أفضل. 

 
یل الالزم لخدمات عالج التمو Community Services and Supports (CSS) خدمات المجتمع والدعم نیوفر مكوِّ 

عانون من مرض عقلي الصحة العقلیة ودعم األطفال/الشباب وأسرھم ممن یعانون اضطرابات عاطفیة حادة، والبالغین الذین ی
) خطط عمل تمت الموافقة 9. وتوجد في مقاطعة ساكرامنتو تسع (CSSًنا كبیًرا من مكونات ن أیًضا مكوِّ اسكخطیر. ویعد اإل

ً البرامج على مر السنوات توسع ) برنامًجا. ولقد شھدت ھذه19سابقًا وتضم تسعة عشر ( CSSعلیھا من قبل  في محاولة  اً تطورو ا
 ھم. منا لتقدیم أعلى مستوى من الخدمات وأكثرھا فاعلیة لتلبیة احتیاجات األطفال، والشباب، والكبار، والمسنین وأسرِّ 

 
 Division of خدمات الصحة السلوكیة التحدیثات السنویة، قام قسموكما ذكرنا في خطة السنوات الثالث السابقة، و

Behavioral Health Services  بتسھیل عملیة التخطیط المجتمعي المقسمة إلى ثالث مراحل لتوسیع برامجCSS  بدایة من
 .2018-2017. وتم تطبیق ھذه البرامج الجدیدة وتنفیذھا بالكامل في العام المالي 2014

 
 ، قام2017نوفمبر  7في  Board of Supervisors مجلس المشرفین ى ذلك، وتماشیًا مع اإلجراء الذي اتخذهوإضافة إل

بتسھیل عملیة التخطیط المجتمعي في دیسمبر  Division of Behavioral Health Services قسم خدمات الصحة السلوكیة
ھٍ  الصحة العقلیةعالج إلى توسیع موصى بھ لخدمات  ، مما أدى2018وینایر  2017 لألفراد الذین یعانون من مرض عقلي  موجَّ

خطیر، ولیس لدیھم مأوى أو یواجھون خطر التشرد. وھذا البرنامج الجدید والموسع مدرج بالفعل في ھذه المسودة للسنوات 
-2018في العام المالي ، وسوف یتم تعمیم البرنامج الجدید 2018-2017الثالث. توسیع البرامج الحالیة بدأ في العام المالي 

2019. 
 

التمویل للبرامج واألنشطة المصممة  Prevention and Early Intervention (PEI) الوقایة والتداخل المبكر نر مكوِّ یوفِّ 
) 4أربعة ( PEIیسبب اإلعاقة. وتضم خطة مقاطعة ساكرامنتو  كل خطیر ومراض العقلیة أو تطورھا بشمن أجل الوقایة من األ

ً ) برنامًجا مصمم31واحد وثالثین (تمت الموافقة علیھا مسبقًا، تحتوي على  مشروعات  للتعامل مع حاالت منع االنتحار والتعلیم ا
 ؛ والتقلیل من الشعور بالخزي والتمییز نتیجة اإلصابة بالمرض العقلي. لة؛ والصحة والسالمة المتكامِ  ؛ وتقویة الروابط األسریة

 
 Board of ر مجلس المشرفینالشباب بما یتماشى مع قرا رعایةخدمات الصحة العقلیة لخطة  وتشمل ھذه الخطة الثالثیة

Supervisors  2019-2018. وسوف یتم تعمیم ھذا البرنامج الجدید في العام المالي 2017نوفمبر  7بتاریخ. 
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خدمات  ، قام قسم2017نوفمبر  7الصادر في  Board of Supervisors مجلس المشرفین باإلضافة إلى ذلك، وتماشیًا مع قرار

وینایر  2017بتسھیل عملیة التخطیط المجتمعي في دیسمبر  Division of Behavioral Health Services الصحة السلوكیة
لألفراد المصابین بمرض عقلي خطیر أو من یعانون  الموصى بھ توسیع الخدمات العالجیة للصحة العقلیة، ما أدى إلى 2018

البرنامج الجدید  طرح، وسوف یتم 2018-2017بدأ توسیع البرنامج الحالي في العام المالي قد ن التشرد أو من خطر التشرد. وم
 .2019-2018في العام المالي 

 
 Trauma Informed Wellness for the African American لجدیدا  PEIھذا التحدیث السنوي یشمل برنامج 

 Community ھذا البرنامج تم تطویره من خالل تخطیط امریكیھ. ھ المعلومھ بالصدمھ النفسیھ للجالیھ االفرو : العنایوھو
 المختصھ بھذا الجزء .   PEIالبرمجھ المجتمعیھ الموضحھ في ھذا التقریر السنوي المحدث اضافة الى  فقرة  

  
حة العقلیة الجدیدة و/أو الص وتداخالت تمویًال محددًا بإطار زمني الختبار ممارسات Innovation (INN)ن االبتكار یقدم مكوِّ 

ره الم )، ورفع جودة الخدمات، أو تشجیع المحرومة ما في ذلك المجموعات ھدف إلى زیادة إمكانیة الوصول إلى الخدمات (بب، طوَّ
 التعاون فیما بین المؤسسات. 

 
 Respite Partnership الشراكة التعاونیھ للتأھیل ساكرامنتو، والمعروف باسم اعتمدتھ مقاطعة INNكان أول مشروع 

Collaborative (RPC)  الصحة العقلیة المحددة من برامج تأھیل  تمویل  . وتم نقل 2016 – 2011یمتد لخمس سنوات من
 لسنوي.لتحدیث اا ھذا تم شرحھا فيی، وMHSA CSS/PEI من ا المشروع إلى تمویل مستدام خالل ھذ

 
 Mental Health Services Oversight andنة ُمسائلة ومراقبة خدمات الصحة العقلیةج، قامت لُ 2016وفي مایو 

Accountability Commission   (MHSOAC)  باعتماد مشروعINN م الثاني بمقاطعة ساكرامنتو، والمعروف باس
. وافتُتحت العیادة في Mental Health Crisis/Urgent Care Clinicأ عیادة الرعایة المستعجلةأزمات الصحة النفسیة/

 . 2017نوفمبر 
 

المشروع التعاوني بخدمات  سمإ، والمعروف بINN Projectالمشروع الثالث المقترح  للثالث سنوات MHSAخطة  تنتضمّ 
. والمشروع عبارة Behavioral Health Crisis Services Collaborative INN Project #3أزمات الصحة السلوكیة 

، بھدف  إنشاء خدمات متكاملة تساعد على االستقرار بعد Placer County و Dignity Healthعن شراكة عامة/خاصة مع 
مستشفى في المنطقة الشمالیة من مقاطعة ساكرامنتو. تم تطویر ھذا طوارئ  قسم حرم البالغون في األزمات التي یتعرض لھا

ل لُجنة مسائلة و مراقبة خدمات الصحة العقلیة على الموافقة من قِبل حصوقد  لمجتمع المحلي، اط روع نتیجة لعملیة تخطیالمش
    California Mental Health Services Oversight and Accountability Commission          لوالیة كالیفورنیا 
(MHSOAC)     ومجلس المشرفین لمقاطعة ساكرمنتو 2018في مایو Sacramento County Board of Supervisors 

  . 2019-2018واخر السنھ المالیھ المشروع في ا و سیتم تطبیق 2018في نیسان 
 

تمویًال محددًا بإطار زمني  Workforce Education and Training (WET)  تدریب وتعلیم القوى العاملة نوِّ م مكیقدِّ 
، وضمان تدریبھم بشكل العامة خدمات الصحة العقلیةلثقافیًا ولغویًا  وكفوء عمتنوِّ مل ع كادرتعیین، وتدریب، والحفاظ على  بھدف

ن التابع لمقاطعة ساكرمنتوة تھدف إلى السالمة والتعافي. ومالئم لتقدیم خدمات فعالة وبرامج إداری  یتضمن ھذا المكّوِ
Sacramento County’s WET Plan لقانون المصلحة والمؤسسات لیھا مسبقًا. ووفقًا ) إجراءات تمت الموافقة ع8( ةمن ثمانی

Welfare and Institutions Code (WIC) Section 5892(b) یمكن للمقاطعات استخدام جزء من تمویل ،CSS  للحفاظ
 .CSSالمحددة بإطار زمني. وبالتالي، فھذه األنشطة ستستمر مع تمویل WET بمجرد استھالك أموال WETعلى أنشطة 

 
ن ، المدرج ضمن تمویل مكTechnological Needs (TN) اإلحتیاجات التكنولوجیة لمشروعبالنسبة  رأس المال  منشئاتّوِ

ّویل لسجالت التح، ویتعامل مع التزامنا ب  Capital Facilities and Technological Needs  واإلحتیاجات التكنولوجیة
. ووفقًا طواراأل همتعدد تداخل وإجراءاتتوى رعایة العمیل عبر سین مسالصحة الشخصیة من أجل تحسجالت و صحیة ألكترونیھ

، یمكن للمقاطعات استخدام جزء من تمویل Welfare and Institutions Code (WIC) Section 5892(b) لقانون أعاله ل
CSS ستمرار بمشروع لإلTN بمجرد استھالك أموال TN  المحددة بإطار زمني. وبالتالي، فھذه األنشطة ستستمر مع تمویل
CSS. 
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. وقام المشروع بتجدید ثالثة مباٍن في مجمع 2016-2015في العام المالي  Capital Facilities (CF)وتم استكمال مشروع 
Stockton Boulevardخدمات الصحة العقلیة للبالغین عیادة قامة، من أجل إ Adult Psychiatric Support Services 

(APSS)  و برنامج شراكة النظراءPeer Partner Program  ومشروع أزمات الصحة العقلیة/عیادة الرعایة المستعجلةINN 
Project #2: Mental Health Crisis/Urgent Care Clinic وسمحت ھذه التجدیدات بتوسیع قدرة الخدمة، من خالل .

ً  المفعّلة كین وأنشطة السالمةإضافة مساحة لمزید من المستھل  والفعالیات االجتماعیة.  أسریا
 

ـ   MHSA في خطة السنوات الثالث لـMHSA تتوفر التوضیحات المفصلة للبرامج واألنشطة لكل من المكونات المذكورة أعاله ل
 . 2019-2018یة مالالھ للسن

 
العام، بدایة  فترة للتعلیقیوًما  30لمدة   MHSA Fiscal Year   (FY)، 2019-2018خطة السنة المالیة سیتم نشر مسودة 

بعقد جلسة استماع عامة یوم  Mental Health Board الصحة العقلیة . وسیقوم مجلس2019مارس  6فبرایر وحتى  4من 
                                                        مساًء في  6:00بدایة من الساعة  2019مارس  6األربعاء 

  Johnson Center for Health and Human Services Grantland L.   7001ي ف الواقعھ-A East Parkway, 
Sacramento, CA 95823 . 

 
 

، ترتیبات إقامة تیسیریة  ن أجل وجود مترجم أو حتاج للتنسیق مإتمع حضور جلسة االستماع العامة ووإذا أراد أحد أفراد المج
 (916)على الرقم  2019فبرایر  27ي أسرع وقت ممكن في موعد أقصاه األربعاء ف  Darlene Moore یرجى االتصال ب

  Mooreda@saccounty.net.أو  7227-875
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