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Bối Cảnh
Đạo Luật Dịch Vụ Sức Khỏe Tâm Thần (MHSA) Hoạch Định Giáo Dục và Huấn Luyện
Việc Làm (WET) chú tâm vào vấn đề thiếu hụt những nhân viên có đủ khả năng/trình
độ để cung cấp các dịch vụ trong hệ thống sức khỏe tâm thần công của Hạt Cam.
Hoạch định bao gồm một khoảng thời gian là 3-năm: Năm tài khóa 06/07, TK07/08,
TK08/09. Dựa theo sự hướng dẫn của Sở Sức Khỏe Tâm Thần của Tiểu Bang
California (DMH), Hạt Cam có quyền nhận được $8.2 triệu Mỹ kim cho quỹ Giáo Dục và
Huấn Luyện Việc Làm để cung cấp các chương trình và dịch vụ trong giai đoạn 3-năm
đã được nêu rõ.
Trong năm 2007, Hạt Cam đã được chấp thuân để nhận $651,797 (một phần của $8.2
triệu) dùng làm quỹ cho Hoạch Định và Thực Hiện Tiên Khởi. Hạt đã dùng số tiền
$651,797 để thi hành việc hoạch định tiến trình WET và để mướn nhân viên giúp đỡ
cho việc hoạch định này. Thêm vào đó, một phần của quỹ đó đã được dùng cho huấn
luyện, và phát triển một chương trình học bệnh tâm thần trẻ em thực tập nội trú.
Ước Định Những Nhu Cầu Cần Thiết
Bước đầu của tiến trình hoạch định là tiến hành một ước định của nhu cầu việc làm
hiện thời bởi các phân loại của chức vụ, sắc tộc, và năng khiếu ngôn ngữ. Những kết
quả chính của các nhu cầu từ sự ước định gồm có:
• Nhu cầu cần các nhân viên săn sóc sức khỏe tâm thần (cấp thấp) trực tiếp
không có giấy phép hành nghề cao hơn gấp hai phần so với các nhân viên có
giấy phép hành nghề.
• Sự chênh lệch cao nhất theo phần sắc tộc trong việc làm và mục tiêu dân số sắc
tộc là dân số Nam Mỹ (Latino). 58% của mục tiêu dân số là Nam Mỹ trong khi
chỉ có 28% của nhân viên thuộc vào sắc tộc Nam Mỹ mà thôi.
• Tuy rằng tỷ lệ của nhân viên người Á Châu-Thái Bình Dương thì tương đương
với mục tiêu dân số sắc tộc của người Á Châu-Thái Bình Dương (13% so sánh
với 14%), nhưng lại có sự thiếu hụt trong nhu cầu thông thạo ngôn ngữ.
• Số chung các chỗ trống của các chức vụ dành cho thân chủ và thân nhân gia
đình của thân chủ là những chức vụ đòi hỏi phải có những huấn luyện đáng kể
trong lãnh vực sức khỏe tâm thần, và đôi khi phải có giấp phép hành nghề nữa.
• Cũng có nhu cầu cần thêm cả nhân viên tiếp tân/thư ký và nhân viên săn sóc
trực tiếp cho thân chủ thông thạo tiếng Tây Ban Nha, Việt Nam, Ba Tư và Đại
Hàn.

Hoạch Định
Hoạch định WET đã được phát triển qua một tiến trình mở rộng của các thành phần
liên hệ trong cộng đồng. Một nhóm cố vấn hướng dẫn tiến trình này. Các ý kiến đóng
góp đã được thu thập từ khoảng chừng 30 cuộc họp góp ý kiến. Các cuộc họp này đã
bao gồm rộng lớn nhiều thành phần liên hệ gồm có các cơ quan giáo dục, cơ quan
hành luật, các dịch vụ sức khỏe tâm thần và những người nâng đỡ, cơ quan Liên Minh
Toàn Quốc cho những người Bệnh Tâm Thần (NAMI), mỗi nhóm của từng lứa tuổi, các
sắc tộc bị thiếu hụt các dịch vụ/ngôn ngữ của dân số thiểu số, các cộng đồng đặc biệt,
thí dụ như của những người điếc tai và lãng tai.
Những nhóm góp ý kiến tạo ra khoảng 100 chương trình cụ thể đề nghị cho hoạch định
WET. Tất cả đã được duyệt xét để xác định cái nào đáp ứng được những điều kiện của
DMH. Sau đó những đề nghị tương tự đã được kết hợp để đơn giản hóa sự ước
lượng/đánh giá. Dựa theo sự ước định những nhu cầu cần thiết, nhóm Cố Vấn của
WET đã đạt được sự đồng ý trên một số các đề nghị mà đã được xem là có ưu tiên cao
để được bao gồm trong hoạch định. Hội Đồng Điều Khiển MHSA đã chấp thuận Hoạch
Định trong buổi họp ngày 6 tháng 3, 2008. Hội Đồng đã cộng thêm một điều khoản rằng
ít nhất 14% của quỹ sẽ dành cho nhóm tuổi Các Bậc Cao Niên.
Bản Hoạch Định có sẵn cho Công Chúng Duyệt Xét Lại và Bình Luận trong vòng thời
hạn 30-ngày chấm dứt ngày 2 tháng 5, 2008. Vào ngày 8 tháng 5, 2008, Hội Đồng
Quản Trị Sức Khỏe Tâm Thần sẽ có buổi điều trần về bản Hoạch Định. Sau đó, bản
Hoạch Định sẽ được gởi tới Hội Đồng Giám Sát của Hạt để được chấp thuận để nộp
bản Hoạch Định lên Sở Sức Khỏe Tâm Thần của Tiểu Bang California.

Các Chương Trình
Tất cả 5 thể loại được cho phép của quỹ WET đã được bao gồm trong bản Hoạch Định.
19 các chương trình cụ thể đã được gồm có trong bản Hoạch Định. Bên dưới là một
biểu đồ cho thấy mỗi chương trình và mỗi thể loại được cho phép của quỹ.
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Kết Thúc
Chương Trình Hoạch Địch WET của Hạt Cam để chú tâm vào vấn đề thiếu hụt những
nhân viên có đủ khả năng/trình độ để cung cấp các dịch vụ trong hệ thống sức khỏe
tâm thần công của Hạt Cam. Thêm vào đó bản Hoạch Định đề nghị những giải pháp
để: giúp các thân chủ và thân nhân gia đình để đi vào và duy trì trong việc làm, giảm
bớt sự chênh lệnh trong sắc tộc và ngôn ngữ giữa nhân viên ở các cấp và những dân
số được phục vụ, và để chắc chắn những dịch vụ sức khỏe tâm thần được cung cấp đi
theo hướng phục hồi và được điều khiển theo nhu cầu của thân chủ/thân nhân gia
đình. Sự thi hành của Hoạch Định này sẽ được xem xét và đánh giá kỹ lưỡng để chắc
chắn những mục đích được hoành thành.

