Bản Tóm Lược
Bối Cảnh
Hạt Cam đã nhận được một kế hoạch ước tính cho Phần Phòng Bệnh và Sớm
Chữa Bệnh (PEI) từ Sở Sức Khỏe Tâm Thần của Tiểu Bang (DMH) với số tiền
$9,755,200 cho Tài Khóa 07/08 và $16,400,000 cho Tài Khóa 08/09, tổng số tiền
quỹ cho hai năm là $26,155,200. Với tổng số tiền quỹ này, Hạt Cam cũng đã yêu
cầu và được chấp thuận để dùng $2,029,700 cho việc Lập Kế Hoạch cho
Chương Trình Cộng Đồng. Sau khi chi phí Lập Kế Hoạch cho Chương Trình
Cộng Đồng đã được xác định, phần tiền quỹ còn dư lại của số tiền $2,029,700
sẽ được sử dụng cho các Chương Trình PEI.
Tiến Trình Lập Kế Hoạch
Tiến trình lập kế hoạch cho Phần Phòng Bệnh và Sớm Chữa Bệnh của Đạo Luật
Sức Khỏe Tâm Thần (MHSA) đã được tiến hành trong ba giai đoạn.
Giai đoạn thứ nhất đã được bắt đầu vào Tháng Ba, 2007, với những bản trình
bày và chia sẻ thông tin trong hơn 35 cuộc họp với các thành viên có liên hệ và
các đại diện của cộng đồng, trong một nỗ lực để nâng cao sự nhận thức về Đạo
Luật Sức Khỏe Tâm Thần và Phần Phòng Bệnh và Sớm Chữa Bệnh.
Giai đoạn thứ nhì đã được khởi đầu vào Tháng Mười Hai, 2007, và đã bao gồm
một tiến trình lập kế hoạch cộng đồng rộng lớn, với nhiều cuộc họp cho các
thành viên có liên hệ, 75 nhóm họp tập trung cộng đồng, và hai đợt thăm dò ý
kiến (đợt một cho các nhà cung cấp dịch vụ, và đợt hai cho cộng đồng). Trong
75 nhóm họp tập trung cộng đồng, 21 nhóm họp chú tâm vào các cộng đồng đa
văn hóa khác nhau. Các nhóm họp tập trung đã được tổ chức với nhiều thứ
tiếng: Tây Ban Nha, Việt Nam, Ba Tư, Ả Rập, Hàn Quốc, Ngôn Ngữ Ra Dấu cho
Người Câm Điếc, và tiếng Anh.
Các thành viên tham gia trong tiến trình lập kế hoạch đã phản ánh sự đa dạng
nhân khẩu của Địa Hạt, bao gồm những thành viên có liên hệ từ nhiều cơ quan
và các nhóm tổ chức trong cộng đồng. Hơn thế nữa, các thân chủ và thân nhân
đã thi hành được vai trò tích cực của mình trong tất cả các khía cạnh của tiến
trình kế hoạch.
Giai đoạn thứ ba của tiến trình lập kế hoạch cho Phần Phòng Bệnh và Sớm
Chữa Bệnh của MHSA đã được khởi đầu vào Tháng Bảy, 2008, khi đã có tất cả
các kết quả từ những buổi họp cho thành viên có liên hệ, các nhóm họp tập
trung cộng đồng, và các đợt thăm dò ý kiến. Các kết quả đã được biên soạn và
trình bày đến Ban Lãnh Đạo MHSA của Hạt Cam cho việc duyệt xét. Nỗ lực này
đã dẫn dắt Ban Lãnh Đạo thành lập Tiểu-Ban Lãnh Đạo PEI để hỗ trợ trong tiến
trình phân tích và chuyển khai những ý kiến nhận xét của cộng đồng vào thiết kế
chính của kế hoạch PEI.
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Tiểu-Ban Lãnh Đạo PEI đã xác định được tám thể loại Đề Án cho PEI. Tám thể
loại Đề Án này đã hình thành được tám nhóm làm việc tương ứng để tiếp tục
phát triển và xem xét sự ưu tiên của những ý kiến cho các chiến lược phối hợp
để được bao gồm trong Bản Kế Hoạch PEI. Các nhóm làm việc đã được mời để
duyệt qua các ý kiến nhận xét của cộng đồng và nêu ra những đề nghị chương
trình có sự phản ánh ý kiến nhận xét. Tám thể loại Đề Án PEI này và các nhóm
làm việc tương ứng được liệt kê dưới đây.

Phòng Bệnh
Sớm Chữa Bệnh
Xét Nghiệm và Chẩn Bệnh
Khủng Hoảng và Giới Thiệu

Huấn Luyện
Các Dịch Vụ Tại Trường Học
Yểm Trợ và Giáo Dục Phụ Huynh
Tiếp Cận và Giao Tiếp

Mỗi nhóm đã họp hai lần, và tổng cộng đã có 613 thành viên liên hệ tham dự
trong các buổi họp này. Đã có những thông dịch viên cho các ngôn ngữ Tây Ban
Nha và Việt Nam, luôn cả thông dịch viên cho Người Câm Điếc để bảo đảm cho
sự tham gia đa dạng của các nhóm đa dạng chủng tộc/văn hóa.
Các nhóm này đã phát triển các đề nghị chương trình để chỉ ra những nhu cầu
cần thiết đã được xác định. Các đề nghị này đã được xem xét và chấp thuận bởi
Tiểu-Ban Lãnh Đạo PEI và Ban Lãnh Đạo MHSA của Hạt Cam. Những người
điều dẫn nhóm và nhân viên Sở Y Tế đã phát triển các văn bản mô tả những
chương trình, sau đó các văn bản đã được kết hợp trong Bản Kế Hoạch PEI.
Bản Kế Hoạch sẽ được phổ biến sẵn sàng cho cộng đồng đóng góp ý kiến trong
vòng 30 ngày (từ ngày 22 Tháng Mười Hai, 2008 đến ngày 22 Tháng Giêng,
2009). Buổi điều trần công cộng trước Hội Đồng Sức Khỏe Tâm Thần của Hạt
Cam sẽ được tổ chức vào ngày 22 Tháng Giêng, 2009. Sau Khi Hội Đồng Sức
Khỏe Tâm Thần chấp thuận, Bản Kế Hoạch sẽ được chuyển đến Hội Đồng Giám
Sát Hạt Cam để được duyệt xét.
Các Đền Án Và Chương Trình
Việc chọn lựa tám Đề Án nêu trên đã được theo một quá trình lập kế hoạch tổng
quát và rõ ràng. Mỗi Đề Án gồm có hai chương trình cụ thể hoặc nhiều hơn, với
tổng số là 33 chương trình được bao gồm trong Bản Kế Hoạch PEI. Trong trang
tiếp theo là một sơ đồ tóm tắt các Đề Án và những Chương Trình dự thảo trong
mỗi Đề Án. Mỗi Đề Án phải đáp ứng những tiêu chuẩn đã được mô tả bởi Sở
Sức Khỏe Tâm Thần (DMH) của Tiểu Bang, Ủy Ban Giám Sát và Trách Nhiệm
của Tiểu Bang, và các luật lệ quy định của MHSA liên quan đến sự phù hợp văn
hóa và ngôn ngữ. Mỗi Đề Án và Chương Trình được trình bày trong Kế Hoạch,
với những thông tin về các loại nhóm mục tiêu dân số và lứa tuổi đã được đề ra,
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số cá nhân sẽ được phục vụ, kết quả dự tính, những nối kết với các phần khác
của MHSA và các nhà cung cấp dịch vụ cần thiết khác, và sự cộng tác.
Đồng thời, các Đề Án/Chương Trình này cung cấp một cách thức làm việc toàn
diện để đáp ứng những nhu cầu của Sự Phòng Bệnh và Sớm Chữa Bệnh cho
các cư dân tại Hạt Cam. Mỗi mục tiêu dân số mà DMH đã xác định đều được đề
cập đến, và nhiều chiến lược phối hợp sẽ được sử dụng để đáp ứng những nhu
cầu cần thiết của mỗi nhóm dân số. Sự dự tính là những Đề Án này sẽ mang lại
một sự thay đổi có ý nghĩa trong tình trạng và mức độ nghiêm trọng của bệnh
tâm thần tại Hạt Cam.

3
600 W. Santa Ana Blvd. Suite 510, Santa Ana, CA 92701 (714) 667-5620
MHSA@ochca.com Draft for Public Comment

Mental Health Services Act Prevention and Early Intervention Plan
Draft for Public Comment

Các Đề Án Và Chương Trình PEI
Sớm Chữa
Bệnh (EI)

Các Dịch
Vụ Tại
Trường
Học

Tiếp Cận và Yểm Trợ
Giao Tiếp
và Giáo
Dục Phụ
Huynh

Phòng Bệnh

Dịch vụ sớm
chữa bệnh
cho các gia
đình bị căng
thẳng
Dịch vụ và
yểm trợ cho
các triệu
chứng mới
bắt đầu
Chương trình
giao tiếp cho
người lớn và
các cao niên
bị cô lập
Các hướng
dẫn viên cùng
lứa tuổi cho
giới trẻ
Các nhóm
yểm trợ do
các bạn cùng
lứa tuổi điều
khiển

Dịch vụ sức
khỏe tâm
thần tại
trường học

Thông tin và
giới thiệu

Chương
trình chỉ dẫn
cách dạy dỗ
lành mạnh

Các cố vấn viên
cho sức khỏe
tâm thần

Yểm trợ và
can thiệp
hành vi tích
cực

Tiếp cận và
giao tiếp

Chương
trình tăng
cường khả
năng cho
phụ huynh
Chương
trình huấn
luyện

Giáo dục
ngăn ngừa
bạo động tại
khu trường
học
Mở rộng
chương
trình chuẩn
bị học vấn

Chương
trình tiến tới
cộng đồng
(Promotora)
Chương
trình gia
đình hỗ trợ
gia đình

Xét Nghiệm Khủng
Huấn
và Chẩn
Hoảng và Luyện
Bệnh
Giới Thiệu

Cung cấp các
phương tiện
và huấn luyện
cách xét
nghiệm
Trẻ em có cha
Hội nhập giám
mẹ nghiện rượu, sát viên vào
ma tuý, hay bị
các chương
bệnh tâm thần
trình đã thành
lập
Dịch vụ cho phụ
Đội xét
huynh/người thân nghiệm di
khi thanh thiếu
động
niên bị ở trong
trại tù
Phát triển khả
năng và nghị lực
cho thanh thiếu
niên
Dịch vụ chuyển
tiếp

Đường dây
điện thoại để
phòng ngăn
sự khủng
hoảng
Hệ thống
can thiệp sự
khủng hoảng

Huấn luyện
và hỗ trợ kỹ
thuật

Hợp tác với
sở cảnh sát/
hành pháp

Huấn Luyện
thể dục và
cách thức
ăn uống

Dịch vụ yểm
trợ cho
những người
nạn nhân

Chế ngự sự
căng thẳng
cho người
chăm sóc
Huấn Luyện
cộng đồng
để giảm đi
sự mặc cảm
và hiểu lầm

Huấn luyện
phát triển trẻ
em
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Kết Luận
Phù hợp với những Điều Lệ Bộ Luật của Tiểu Bang, Tiên Đề 9, Bộ Phận 1,
Chương 14, Phần 3200.270, tiến trình lập kế hoạch cộng đồng PEI của Hạt Cam
đã được thiết kế để bao gồm sự tham gia có ý nghĩa và sự giao tiếp đa dạng với
các cộng đồng và những cá nhân có tiềm năng trở thành các thành viên tham
gia, gia đình của họ, và những thành viên có liên hệ khác trong cộng đồng. Với
sự mở rộng lớn nhất có thể được, các đề nghị chương trình và đề án PEI được
xác định trong kế hoạch này được thiết kế để xây dựng năng lực cung cấp các
dịch vụ phòng bệnh và sớm chữa bệnh liên quan đến sức khỏe tâm thần tại các
địa điểm, nơi cư dân đi tham dự các hoạt động thường lệ (ví dụ: nơi các nhà
cung cấp dịch vụ y tế, khuôn viên trường học, các cơ quan hội đoàn trong cộng
đồng).
Một khi đạt được sự chấp thuận, giai đoạn triển khai thực hiện sẽ bắt đầu. Từng
cá nhân, gia đình, và các thành viên có liên hệ khác đã từng tham gia vào quá
trình lập kế hoạch sơ bộ sẽ được mời lại và được cung cấp một tóm tắt tổng
quát về Bản Kế Hoạch PEI đã được sự chấp thuận, thông tin cụ thể cho quá
trình thu nhận của Hạt Cam, và sự hỗ trợ xây dựng năng lực. Sự tiếp cận cũng
sẽ được thực hành để xác định và giao tiếp các nhóm cử tri và thành viên có liên
hệ khác đã không tham gia vào nỗ lực lập kế hoạch trước đó. Việc tiếp cận này
sẽ giúp họ làm quen với nỗ lực PEI tại địa phương và mời gọi họ tham dự quá
trình triển khai thực hiện và mở rộng số lượng cá nhân có tiềm năng trở thành
các hội viên triển khai thực hiện kế hoạch.
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