مشاھده کلی و خالصه اجرائی
سال مالی  13/14بروزرسانی طرح  MHSAفرمت متفاوتی نسبت به سال ھای قبل دارد .بروزرسانی
امسال اطالعاتی در ھر جزء مانند کل و اطالعات برنامه خاص در برنامه ھا/پروژه ھايی در ھر جزء
فراھم می کند .اطالعات ھر جزء متنی برای برنامه ھا در جزء فراھم می کند .آن مشاھده کلی جزء در
شرايط اھداف آن و اطالعات دموگرافيک درباره مشتريان آن فراھم می کند.
اطالعات خاص برنامه/پروژه ديتايی در مورد شماره ھای مورد استفاده و دالرھای ھزينه شده؛
توصيفی از برنامه/پروژه ،ارزيابی نتايج برنامه ،و تغييرات انجام شده در سال مالی  13/14را فراھم
می کند .امسال ،تمرکز عمده ای بر نتايج وجود دارد .برای اولين بار ،نمودار ھای ستونی و دايروی
تھيه شده تا نتايج برنامه ھای خاص ر نشان دھند .ھمچنين شامل داستان ھای موفقيت مشتری برای
مشخص سازی برخوردھای شخصی انواع برنامه ھا می باشد .بررسی و مشاھده ديتای نتايج نمايی با
معنی از چگونه برنامه ھای  MHSAبا ايجاد تغييرات مثبت در استخدام ،مھمان نوازی ،آموزش و کيفيت
زندگی مشتری فراھم می کند.
موفقيت ھای ديگردر سال گذشته شامل باز کردن کامپوسی با سه ساختمان در مرکز بھيه زيستن ،واحد
مسکونی بزرگساالن دارای مشکل ومرکز آموزش و تعليم می باشد .ساختمان ھا زيبا و بر پايه ھنر
"تکنولوژی جديد بنا شده اند" .موفقيت مھم ديگر افزايش واحدھای مسکونی قابل استفاده برای بھداشت
روانی و خدمات حمايتی از افرادی که با عوارض ذھنی و روانی زندگی می کند ،است.
پروژه ھای نوآوری  MHSAتھيه ديتای اوليه در برخورد برای مشارکت کنندگان و برای ھمکاران
استخدام شده در اين برنامه ھا می باشد .جايگزينی پروژه ھای نوآوری تاخير داشته  ،و باعث تاخير
در جمع آوری ديتاو آناليزآنھا شده ،اما ديتای اضافی در سال مالی  13/14عرضه خواھد شد .پروژه
مراقبتی ترکيبی ،که توسط ھمکاری با کلينيک ھای محلی جامعه رھبری و فراھم شده  ،مدلی تھيه کرده
که انتظار دارد کانتی اورنج را در راس جايگزينی قانون مراقبت قابل استفاده قرار دھد.
طرح بروزرسانی سال مالی  13/14طرح  MHSAرا که توسط کانتی اورنج پردازش شده بنيان می نھد.
آرايه فعلی خدمات براساس تالش ھای طراحی مداوم ھزاران سھامدار از سال  2005تا امروز تھيه شده
است .اين پردازش ھا شامل صدھا گروه متمرکز ،ميتينگ طراحی جامعه ،تاييد توسط کانتی اورنج
کميته رھبری  MHSAو استماع عمومی که توسط ھيئت بھداشت روانی کانتی اورنج انجام شده ،می
باشد .ھمانطوريکه در سال ھای قبل ،پردازش طراحی  MHSAشامل گروه ھای متنوعی از سھامداران
شامل مشتريان ،اعضای خانواده و نمايندگان خدمت نکرده و در حال خدمت جمعيت بود.
سال گذشته ،کميته رھبری ساختار جديدی را برای ترميم پردازش طراحی قبول کرده و فرصت ھای
اضافی برای اعضای کميته رھبری  MHSAو عموم برای ورود فراھم کرده است .کميته رھبری کميته

ھای فرعی را توسعه داده تا توسط  MHSAبخش ھا و توسط ھرگروه سنی در داخل خدمات جامعه و
حمايت کننده ھا سازمان دھند ) .(CSSنقش ھر کميته فرعی توصيه در مورد خدمات و سطح کمک مالی
برای برنامه ھای  MHSAمی باشد.
چھار کميته فرعی عبارتند از:
 بچه ھای  CSSو انتقال سنی جوانان

)(TAY

 بزرگساالن  CSSو افراد مسن تر
 جلوگيری و فاصله زمانی زودھنگام

)(PEI

 آموزش و تعليم نيروی کار ) (WETو نوآوری

)(INN

به عنوان بخشی از پردازش طراحی سال مالی  ،MHSA 13/14ديتای بودجه ھا و ھزينه ھا ،ھزينه ھای
برنامه ،افراد خدمت کننده و عناوين ديگر مرتبط که ھر کميته فرعی برای بخش ھا/گروه ھای سنی در
داخل مناطق مورد نظر نمايش داده است .اينجا چندين عمل متفاوت وجود دارد که در پردازش طراحی
امسال فراھم می شوند که شامل ولی محدود به ،تالشی برای بودجه بندی مبالغ  CSSبيشتر در خط فعلی
الگوھای ھزينه ،ساخت و ساز بخش ھای  PEIبرای جريان کار و افزايش تاثير در انتقال خدمات،
جايگزينی نيازھای ارزشيابی نيروی کار و پردازش طراحی مخصوص برای پروژه ھای
نوآوری جديد می باشد.
طرح توسط کارمند ھيئت سرپرستان برای نظر عمومی برای  30روز ،در  12آوريل 2013 ،تا  12ماه
مه  2013پست شده بود .ھيئت بھداشت روانی کانتی اورنج استماع ھمگانی در  14مه 2013 ،برپا
داشته بود .اين طرح در آجنتای ھيئت سرپرستان ) (BOSبرای  21ماه مه 2013 ،می باشد .وقی که
 BOSتاييد شد ،طرح برای نظارت و حسابدھی کميسيون به  MHSAو خدمات مراقبت بھداشتی اداره
کاليفرنيا فرستاده خواھد شد.

