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Hạt Cam
Cơ Quan Y Tế
Dịch Vụ Sức Khỏe Phẩm Hạnh
Đạo Luật Dịch Vụ Sức Khỏe Tâm Thần
Đề Nghị Dự Án cho Phần Cải Tiến Nguồn
Vốn Vào Các Tòa Nhà
Bản Tóm Lược
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Bản Tóm Lược
Bối Cảnh
Tại Hạt Cam, chúng ta đã tận dụng các quỹ từ Đạo Luật Dịch Vụ Sức Khỏe Tâm
Thần (MHSA) để phát triển các dịch vụ và chương trình chuyển hệ thống sức
khỏe tâm thần của chúng ta tiến tới mục đích của sự lành mạnh, phục hồi, nghị
lực, và thích hợp văn hóa. Chúng ta đã có một tiến trình rộng rãi cho các thành
phần liên hệ của MHSA bao gồm những thành viên đa dạng của cộng đồng
trong tiến trình cải biến của chúng ta. Sở Y Tế của Hạt Cam (HCA) đã tổ chức
rất nhiều các cuộc họp với các thành viên liên hệ cho những hoạch định của
chúng ta như bản 3-năm Nâng Đỡ và Ủng Hộ Cộng Đồng (CSS), CSS Quỹ Phát
Triển, và Huấn Luyện Việc Làm và Giáo Dục (WET). Trong tiến trình này, nhu
cầu cho một Chương Trình Khủng Hoảng Nội Trú, Trung Tâm Lành Mạnh/Ủng
Hộ, và một Chương Trình Huấn Luyện Nghề Nghiệp đã được ghi nhận.
Tiền quỹ cho các tòa nhà sẽ cho phép Hạt Cam để tạo ra một nền tảng cơ cấu
chính dành cho các nhu cầu sức khỏe tâm thần của bệnh nhân, gia tăng con số
các cơ sở được điều khiển bởi bệnh nhân, và phát triển, một môi trường không
giới hạn trong cộng đồng để giảm bớt nhu cầu cần nhập viện và bị tống giam bỏ
tù. Quỹ cũng sẽ cung cấp cho những chương trình đang cần gấp như đã được
nhận ra theo những sự ưu tiên đề nghi bởi các thành viên liên hệ của chúng ta.
Đề Nghị Dự Án
Các kỹ sư-kiến trúc của hãng, Alexander+Hibbs, AIA, Inc. đã được tuyển chọn
cho dự án Thành Phần Các Tòa Nhà này, và sẽ phát triển một khuôn viên
trường học trên một khu nhà đất của Địa Hạt tại 401 S. Tustin Street, Orange.
Khuôn viên trường học này sẽ phát triển với những diện tích đất đai trong môi
trường tự nhiên, lối đi, và những khu vực sinh hoạt ngoài trời. Công trình xây
dựng mới sẽ bao gồm bãi đậu xe trên mặt đường, những trang bị vật dụng dưới
lòng đất, lề đường đi bộ, cảnh vật hoa viên, hệ thống tưới nước cho vườn hoa
và cây kiểng, những chỗ đậu dành cho xe cứu hỏa, khu vực giải trí, chỗ che có
bóng mát, khu vực có bố trí ánh sáng, an ninh tòa nhà, bảng tên ký hiệu, và
những bức tường ở vòng ngoài khuôn viên. Bốn cơ sở sau đây sẽ được bao
gồm tại khuôn viên trường học:


Một Chương Trình Khủng Hoảng Nội Trú rộng 9,250 thước vuông để
phục vụ thay thế cho việc nhập viện cho người bị bệnh tâm thần nặng
hoặc cấp tính. Đây là một chương trình tự nguyện cung cấp các dịch vụ
24 tiếng đồng hồ mỗi ngày, 7 ngày mỗi tuần. Tại cơ sở này có 15 giường
dành cho người lớn cả nam và nữ và được thiết kế cho sự can thiệp vấn
đề khủng hoảng ngắn hạn.



Một Trung Tâm Lành Mạnh/Ủng Hộ rộng 7,600 thước vuông điều khiển
bởi bệnh nhân để cung cấp sự giúp đỡ với các quyền lợi, việc làm, hòa
nhập trong xã hội cuộc sống, và tự giúp bản thân. Đây là một cách để nối
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liền các khoảng cách trong các dịch vụ trong hệ thống bằng cách ủng hộ
nâng đỡ những bệnh nhân đã ổn định trong sự bình phục


Một Trung Tâm Huấn Luyện Việc Làm rộng 7,500 thước vuông để cung
cấp ủng hộ các bệnh nhân và thân nhân gia đình -- những ai có ý muốn
có một nghề nghiệp làm việc trong lãnh vực sức khỏe tâm thần. Chương
trìng này sẽ cung cấp sự giáo dục và huấn luyện để phát triển các khiếu
kỹ năng cần có để làm việc trong hệ thống sức khỏe tâm thần công. Tất
cả các thần viên liên hệ đều ủng hộ sự phát triển của khu đất này cho các
chương trình nêu ra bên trên.



Một tòa nhà Bảo Trì rộng 750 thước vuông, đây là nơi chung để bảo trì
các thiết bị và dụng cụ.

Tiền Quỹ
Vào ngày 15, Tháng Tám, 2008, Cơ Quan Sức Khoẻ Tâm Thần của Tiểu Bang
(DMH) đã chấp thuận cấp $ 28.3 triệu Mỹ Kim cho " Đề Nghị Thành Phần các
Nhu Cầu của các Toà Nhà và Kỷ Thuật của Hạt Cam", và vào ngày 30, Tháng
Bảy, 2008, Hạt Cam đã được thông báo sẽ được cấp thêm $ 8.9 triệu Mỹ Kim.
Tổng cộng số tiền cấp cho Hạt Cam là khoảng $ 37.2 triệu Mỹ Kim, được xử
dụng trong vòng 10 năm tới.
Đề Nghị Dự Án Các Toà Nhà đòi hỏi $18.3 triệu Mỹ Kim từ các tiền quỹ của
Thành Phần Các Tòa Nhà để cung cấp các dịch vụ sức khỏe tâm thần tại 401 S.
Tustin Street, Orange. Sự cân bằng của các tiền quỹ sẽ được xử dụng thêm cho
những dự án, cải tiến nguồn vốn vào các tòa nhà và kỹ thuật thông tin, đang
nằm trong giai đoạn lập kế hoạch và điều phối.
Những Đòi-Hỏi Của Đề Nghị Dự Án
DMH yêu cầu Hạt Cam phải bảo đảm tài sản/cơ sở được bảo trì và sẽ được xử
dụng để cung cấp cho các chương trình/dịch vụ và/hoặc yểm trợ của Đạo Luật
Dịch Vụ Sức Khoẻ Tâm Thần (MHSA) cho tối thiểu là 20 năm . Sở Y Tế của Hạt
Cam sẽ cung cấp việc bảo trì lâu dài của tòa nhà 401 S. Tustin Street thông qua
Orange County Public Works Facilities Operations, cơ quan này đã cung cấp đầy
đủ những dịch vụ bảo trì cho các toà nhà thuộc Sở Y Tế (HCA).
Thêm vào đó, vào ngày 13, Tháng Một, 2009, Hội Đồng Giám Sát sẽ xem xét
một Quyết Định Ban Hành cho phép Giám Đốc Sở Y Tế hoặc thừa kế viên xác
nhận rằng các tài sản/cơ sở được phát triển với tiền quỹ của Thành Phần Các
Tòa Nhà, sẽ được bảo trì và xử dụng để cung cấp những chương trình/dịch vụ
và/hoặc yểm trợ của MHSA cho tối thiểu là 20 năm.
Tóm Lược
Sự phát triển một Chương Trình Khủng Hoảng Nội Trú, Trung Tâm Lành
Mạnh/Ủng Hộ, và Trung Tâm Huấn Luyện Việc Làm tại 401 S. Tustin Street sẽ
yểm trợ cho các mục đích của MHSA, đem lại những kết quả ảnh hưởng lâu dài,
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và mở rộng các dịch vụ lấy cộng đồng làm nền tảng để các thân chủ và thân
nhân truy cập một cách dễ dàng. Những cơ sở nằm ở trên tài sản này sẽ được
xử dụng riêng biệt để cung cấp các chương trình, dịch vụ, và yểm trợ thuộc ĐạoLuật Sức Khoẻ Tâm Thần (MHSA) cho các bệnh nhân tâm thần và những thành
viên trong gia đình đang định cư trong Hạt Cam.
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