MHSA-PEI Bản Thăm Dò Cộng Đồng

COUNTY OF ORANGE

6. Có sẵn và đủ thông tin để tìm đến những dịch vụ hiện hữu trong Quận Cam dành cho việc ngăn ngừa và sớm
chữa trị bệnh tâm thần. (Chọn một)
Hoàn Toàn Đồng Ý

Cũng Đồng Ý

Lưỡng Lự Giữa
Đồng Ý và Không Đồng Ý

Không Đồng
Ý Lắm

HEALTH CARE AGENCY

Hoàn Toàn
Không Đồng Ý

DỊCH VỤ SỨC KHOẺ TÂM THẦN

Những chi tiết của quý vị ghi vào bên dưới sẽ giúp chúng tôi hiểu những cách nào mà những người khác nhau lại
có những trải nghiệm và ý kiến khác nhau. Chi tiết quý vị cung cấp sẽ được giữ kín và giữ nặc danh.

7. Tuổi của quý vị
tính theo năm:
8. Phái tính của quý vị:

Nữ

JULIETTE A. POULSON, RN, MN
DIRECTOR
MARK A. REFOWITZ
DEPUTY AGENCY DIRECTOR
BEHAVIORAL HEALTH SERVICES

MAILING
ADDRESS:
405 W. 5th STREET, 7th FLOOR
SANTA ANA, CA 92701

ĐẠO LUẬT SỨC KHOẺ TÂM THẦN (MHSA)
CHƯƠNG TRÌNH NGĂN NGỪA VÀ SỚM CHỮA TRỊ BỆNH TÂM THẦN

Nam

BẢN THĂM DÒ CỘNG ĐỒNG

9. Chủng Tộc/Nguồn Gốc của quý vị:
Mỹ Da Đỏ

Á Châu (ghi rõ):

Da Đen/Gốc Phi Châu

Tây Ban Nha/Gốc Nam Mỹ

Đảo Thái Bình Dương

Da Trắng

Đạo Luật Dịch Vụ Sức Khoẻ Tâm Thần (The Mental Health Services Act - MHSA), là đạo luật được
cử tri thông qua trong năm 2004 biết dưới tên Dự Luật 63, đang dự định phát động chương trình Ngăn
Ngừa và Sớm Chữa Trị (Prevention and Early Intervention - PEI). Chúng tôi muốn biết quý vị nghĩ gì
về các dịch vụ hiện có và những nhóm người được sự giúp đỡ bởi các chương trình ngăn ngừa và sớm
chữa trị bệnh tâm thần ở Quận Cam. Nhờ vào sự hỗ trợ của quý vị, chúng tôi có thể đặt kế hoạch tốt
hơn đối với các nhu cầu của cộng đồng chúng ta.

Người Khác (xin ghi rõ):

Cơ bản việc ngăn ngừa của chương trình PEI chủ ý làm giảm những áp lực hay những yếu tố hiểm
nguy, nhằm ngăn chặn vấn nạn bệnh tâm thần mới chớm cũng như đẩy mạnh và hỗ trợ cuộc sống của
những cá nhân mà đời sống đang trải nghiệm thử thách, nhằm giảm bớt sự khổ đau do những vấn đề
của sức khoẻ tâm thần.

10. Nhà của quý vị
thuộc số vùng(Zip) :
11. Lợi tức hàng năm của gia đình quý vị:
Dưới $25,000

$25,000 - $74,999

$75,000 - $124,999

$125,000 hoặc hơn

Căn bản sự chữa trị sớm của chương trình PEI chủ ý ngăn chặn để bệnh tâm thần không trở nặng. Các
chương trình này nhắm vào người mới bị bệnh (dưới 1 năm) nên cường độ can thiệp còn tương đối
thấp, hợp với sự đo lường để cải thiện những vấn nạn của bệnh tâm thần, tránh cần thêm nhiều chữa trị
hay dịch vụ đối với bệnh tâm thần, hay ngăn chận bệnh tâm thần bị trở nặng thêm.

12. Xin vui lòng viết xuống bất cứ lời đề nghị nào mà quý vị nghĩ đó là những kế hoạch thực hiện được để nới rộng
các dịch vụ ngăn ngừa và sớm chữa trị bệnh tâm thần trong Quận Cam:

Cần biết thêm chi tiết về chương trình Ngăn Ngừa và Sớm Chữa Trị đến từ Đạo Luật Những Dịch Vụ
Sức Khoẻ Tâm Thần, xin vui lòng vào trang mạng
www.dmh.ca.gov/Prop_63/MHSA/Prevention_and_Early_Intervention/default.asp.
Chân thành cám ơn quý vị đã bỏ thì giờ hoàn tất Bản Thăm Dò Cộng Đồng đính kèm. Sau khi điền
xong bản thăm dò, xin vui lòng cho bản thăm dò này vào phong bì dán sẵn tem rồi bỏ vào thùng thơ
nào gần nhất.
Nếu quý vị còn thắc mắc hay muốn nhận thêm những bản thăm dò, xin vui lòng liên lạc Kimari Phillips ở số (714) 834-7402 hay địa chỉ e-mail kphillips@ochca.com. Nếu quý vị biết người nào muốn
góp ý cho tiến trình đặt kế hoạch này xin vui lòng chuyển đến họ địa chỉ nối mạng nơi có bản thăm dò
này tại: http://ochealthinfo.com/prop63/pei/survey/.
Trân trọng,
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Thành thật cám ơn quý vị đã bỏ thì giờ cung cấp cho chúng tôi những ý kiến và những lời đề nghị
nhằm cải thiện các dịch vụ ngăn ngừa và sớm chữa trị bệnh tâm thần.
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Mark A. Refowitz
Phó Giám Đốc Cơ Quan Y Tế

MHSA-PEI Bản Thăm Dò Cộng Đồng

MHSA-NGĂN NGỪA VÀ SỚM CHỮA TRỊ (PEI)
BẢN THĂM DÒ CỘNG ĐỒNG

2. Xin vui lòng chọn ba vấn đề sau đây trong cộng đồng, quý vị nghĩ là quan trọng nhất đối với việc ngăn
ngừa và sớm chữa trị bệnh tâm thần trong Quận Cam. (Chọn ba vấn đề)

Ý kiến của quý vị rất quan trọng, nên chúng tôi muốn biết quý vị nghĩ gì quanh các dịch vụ sắp được cung cấp và
những nhóm người được giúp đỡ bởi các chương trình ngăn ngừa và sớm chữa trị bệnh tâm thần trong Quận
Cam.
Xin vui lòng giúp chúng tôi bằng cách trả lời các câu hỏi sau đây. Chi tiết quý vị cung cấp được giữ bí mật và nặc danh.
Sau khi hoàn tất việc trả lời, để gửi lại bản thăm dò, xin vui lòng cho vào bì thư đã dán sẵn tem, rồi bỏ vào thùng
thư của sở Bưu Chính (US Postal Service) nào gần nhất.
Nếu quý vị còn biết người nào muốn góp ý cho tiến trình hoạch định này, xin vui lòng chuyển đến họ địa chỉ nối
mạng nơi có bản thăm dò này tại: www.ochealthinfo.com/prop63/pei/survey/
1. Xin vui lòng đánh giá các nhóm nào sau đây, quý vị nghĩ cần thiết nhất đối với các dịch vụ ngăn ngừa và
sớm chữa trị bệnh tâm thần ở Quận Cam. (Mỗi hàng chỉ chọn một)

Những Nhóm Ưu Tiên Cần Được Ngăn Ngừa
& Sớm Chữa Trị

Rất Ít Cần

Ít Cần

Cần
Vừa Vừa

Cần Nhiều

Rất Cần

1

2

3

4

5

Người bắt đầu lộ rõ những dấu hiệu bị bệnh
tâm thần
Trẻ em/thanh thiếu niên sống trong gia đình
bất ổn có nguy cơ bị bệnh tâm thần
Trẻ em/thanh thiếu niên có nguy cơ thất bại
hay bỏ học

Tự tử

Bạo lực trong cộng đồng/gia đình

Bị bắt và nhốt tù

Tách rời trẻ con khỏi nhà/gia đình của chúng

Thất bại ở trường học và bỏ học

Một số vấn đề của sức khoẻ tâm thần không được khám phá

Thất nghiệp

Ấn tượng xấu/phân biệt đối xử liên quan đến sức khoẻ tâm thần

Vô gia cư

Cựu chiến binh và gia đình họ đối mặt với những khó khăn

Kéo dài nỗi khổ/thảm kịch

Vấn đề khác (xin ghi rõ):

3. Xin vui lòng chọn ba nơi sau đây quý vị nghĩ là chỗ có thể nhận dạng những cư dân Quận Cam nào cần những
dịch vụ ngăn ngừa và sớm chữa trị bệnh tâm thần một cách hữu hiệu nhất. (Chọn ba nơi)
Các văn phòng bác sĩ hay y viện

Các dịch vụ xã hội (ví dụ: Chương trình WIC, CalWORKS)

Nơi săn sóc sức khoẻ (ví dụ: bệnh viện, viện dưỡng lão)

Nơi làm việc (ví dụ: Các chương trình giúp đỡ nhân viên)

Trường học (như trường công, tư, dạy nghề)

Các trung tâm thất nghiệp/tìm việc

Những tổ chức tôn giáo

Người liên lạc tại nhà (ví dụ: người đưa thư, nhân viên lo tiện ích
công cộng như điện nước, người phụ trách các vụ khẩn cấp , gia đình)

Nơi thi hành pháp luật (ví dụ: nhà tù, toà án, tù treo)

Các tổ chức cộng đồng (ví dụ: trung tâm cộng đồng,
các trung tâm cung cấp dịch vụ cho gia đình)

Nơi khác (xin ghi rõ):

4. Hai cách nào tốt nhất để tiếp xúc hầu đặt vấn đề về việc ngăn ngừa và sớm chữa trị bệnh tâm thần trong Quận
Cam.(chọn hai)

Người có nguy cơ bị bắt hay bị nhốt tù

Cung cấp việc xem xét, chẩn đoán và chữa trị bệnh tâm thần sớm và theo chu kỳ (tại nơi chăm sóc sức khoẻ chính,
trường học/trường đại học, lớp mẫu giáo, nhà giữ trẻ, và nơi sở làm)

Người đối đầu với thảm kịch (ví dụ: mất người thân,
nhà cửa, và/hay công việc làm; bị cô lập; bị đối xử tồi tệ
nhiều lần, bị bạo lực trong gia đình, là người tị nạn)

Cung cấp các dịch vụ giáo dục và giúp đỡ các bậc phụ huynh, ông bà, và nhân viên chăm sóc tại các trung tâm cộng
đồng, những nơi thờ phượng, và các nơi khác của cộng đồng
Cung cấp tin tức về những nơi giúp đỡ và giới thiệu (như nơi săn sóc sức khoẻ chính, trường học/trường đại học,
trường mẫu giáo, nhà giữ trẻ, viện dưỡng lão, và sở làm)

Người thông thường không nhận được những dịch vụ
y tế tâm thần mà họ cần (ví dụ: dựa vào chủng tộc, văn
hoá, ngôn ngữ, tuổi tác, phái tính, cách sống, hay đức tin)

Huấn luyện các giáo viên, nhân viên công lực, nhân viên đáp ứng với các trường hợp khẩn cấp, bác sĩ, y tá và nhân
viên của viện dưỡng lão để nhận ra và có hành động cụ thể đối với bệnh tâm thần

Nguời thuộc gia đình đã từng bị bệnh tâm thần
và/hay lạm dụng các chất gây nghiện

Các chương trình đặt nền tảng nơi sở làm (ví dụ: Các Chương Trợ Giúp Nhân Viên, Chương Trình Thăng Tiến Sức khoẻ Con Người)
Cách khác (xin ghi rõ):

Người đã từng thử tự tử hay có thể tính chuyện
tự tử

5. Hiện có đủ các dịch vụ và nguồn trợ giúp để ngăn ngừa và chữa trị sớm bệnh tâm thần trong Quận Cam.
(Chọn một)

Những người khác (vui lòng ghi rõ):

Hoàn Toàn Đồng Ý

Cũng Đồng Ý

Lưỡng Lự Giữa
Đồng Ý và Không Đồng Ý

Không Đồng
Ý Lắm

Hoàn Toàn
Không Đồng Ý
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