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Vào ngày 20 tháng Giêng năm 2010 Dịch Vụ Sức Khỏe Phẩm Hạnh (BHS) đã
nhận được thông báo tin tức số 10-01 từ Sở Tâm Thần của Tiểu Bang
California. Thông báo, được gọi là “Những hướng dẫn đề xuất cho Đạo Luật Sức
Khỏe Tâm Thần (MHSA) cho Niên Khóa Tài Chính 2010-2011 cho các chương
trình 3 năm và kế hoạch chi tiêu được cập nhật hàng năm”, đã trình bày những
yêu cầu mà các quận hạt phải đáp ứng để có được thông tin và Kinh Phí
2010/11 của Đạo Luật Sức Khỏe Tâm Thần và những thông tin cần được nộp
chung với những đơn xin kinh phí. Thông tin này được thay thế cho bản thông
báo tin tức số 10-04 ra ngày 16 tháng 3.
Quá trình lập kế hoạch cho Niên Khóa Tài Chính 2010/11 chương trình Đạo
Luật Sức Khỏe Tâm Thần (MHSA) được cập nhật dựa trên những quá trình lập
kế hoạch trong quá khứ cho những kế hoạch trước đó. Bên cạnh sự tổng quát
trước quá trình lập kế hoạch, vào ngày 1 của tháng Hai và tháng Ba cuộc họp
của Ban Chỉ Đạo, những hoạt động cho kế hoạch 2010/11 đã được tiến hành.
Trong những cuộc họp này, có nhiều cuộc thảo luận về những sự cắt giảm trong
nguồn kinh tế, sự cần thiết lập kế hoạch cho tất cả các cấp dịch vụ được coi là
bền vững trong giai đoạn suy giảm kinh tế, những điều chưa chắc chắn về
những quyết định ngân sách của tiểu bang, và những sự bắt buộc cân bằng
ngân sách địa phương và tiểu bang. Ban Chỉ Đạo được cung cấp một bản
hướng dẫn tổng quát cho kế hoạch được cập nhật và những phương cách có
thể được dùng để gia tăng tối đa ngân quỹ cho Hạt Cam. Ban Chỉ Đạo đã bày tỏ
sự ủng hộ nhiệt tình cho Hạt Cam. Ban Chỉ Đạo đã bày tỏ sự ủng hộ nhiệt tình
cho việc gia tăng tối đa ngân quỹ dự trữ dự trù của Hạt Cam và việc thiết lập
những cập nhật mới nhất để thu thập một sự xét duyệt nhanh chóng từ cả hai
Sở Giám Sát Tâm Thần và Hội Đồng Trách Nhiệm.
Kế hoạch đề xuất đã được chấp nhận bởi Ban Chỉ Đạo Đạo Luật Sức Khỏe Tâm
Thần trong một buổi họp vào ngày 29 tháng 3. Kế tiếp kế hoạch sẽ được thông
báo cho giai đoạn 30 ngày Ý Kiến Cộng Đồng. Ủy Ban Tâm Thần sẽ tổ chức một
buổi lắng nghe Ý Kiến Cộng Đồng về kế hoạch vào ngày 13 tháng 5 năm 2010.
Kế hoạch ủng hộ những chương trình và phục vụ trước đó. Vì sự cắt giảm ngân
quỹ có sẵn, những sự cắt giảm tương đối nhỏ (0 đến 15%) trong lượng ngân
sách cho hầu hết bao gồm các Dịch Vụ Cộng Đồng và Hổ Trợ (CSS). Một
chương trình, hợp tác toàn diện dành cho người lớn được gia tăng 15%.
Chương trình và nhũng dịch vụ Phòng Bệnh và Sớm Chữa Bệnh (PEI), khoản
xin thêm 15% cho mỗi chương trình được yêu cầu. Hạt Cam trước đó có yêu
cầu một khoản tiền cho chương trình PEI niên khóa tài chính 09/10. Điều này đã
xảy ra bởi vì ngân quỹ PEI đã có sẵn. Mặc dù sự ước tính của kế hoạch PEI
thấp hơn ở niên khóa tái chính 10/11 so với 09/10, có một khoản ngân quỹ chưa
xài vẫn có thể dùng được. Tuy nhiên, không phải tất cả những ngân quỹ chưa
được yêu cầu được bao gồm trong lần cập nhật này. Hạt Cam mong muốn sẽ tổ
chức thêm một buổi lập kế hoạch quá trình để phân phối ngân quỹ PEI một khi
ngân sách củaTiểu Bang cho quỹ Sức Khỏe Tâm Thần được quyết định.
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Thêm vào đó, bao gồm cả Niên Khóa Tài Chính 2010/11 MHSA Cập Nhật là
sự yêu cầu của Hạt Cam cho thêm một số tiền $493,000 so với ngân quỹ PEI
của dự án Đào Tạo và Hỗ Trợ Kỹ Thuật của toàn tiểu bang. Ngân quỹ bổ sung
cho đào tạo và kỹ thuật này sẽ được dùng cho mục đích giáo dục, phát triển và
phổ biến những tài liệu về đào tạo, phát triển về những tiềm lực trên mạng và
mạng lưới hoàn cầu, phát triển về hệ thống chung qua lại trong số những thành
viên khác nhau đang áp dụng những chương trình Phòng Bệnh và Sớm Chữa
Bệnh.
Thực hiện những chương trình hiện hành CSS và PEI được tiến hành như sự
mong đợi; Tuy nhiên, bởi vì một vài chương trình , một vài sự tiến hành đã bị
chậm trễ do một vài yếu tố chẳng hạn như sự khó khăn trong việc tìm kiếm một
nơi chốn cho chương trình Khủng Hoảng nhà ở dành cho người lớn, ngân sách
liên tục không chắc chắn ở cấp Tiểu Bang và địa phương, và sự quan tâm của
cộng đồng trong việc thực hiện những chương trình có tính khả thi.
Tất cả các chương trình Lực Lượng Lao Động Giáo Dục và Đào Tạo (WET) đã
được thực hiện. Hạt Cam đã chấp nhận kế hoạch Vốn Đầu Tư Cơ Sở và Thành
Phần Công Nghệ và Địa Hạt đang xúc tiến việc xây dựng 3 tòa khuôn viên ở
401 S. Tustin Street tại Hạt Cam. Tiến trình xây dựng cũng đã được thực hiện
trong nhu cầu phát triền cơ sở hạ tầng để khuếch trương Hệ Thống Hồ Sơ Điện
Tử.
Hiện nay, Quận Hạt Cam đã khai triển một kế hoạch sáng kiến mới. Kế hoạch đã
được chấp nhận bởi Ban Chỉ Đạo MHSA vào ngày 29 tháng 3 năm 2010 sẽ
được thông báo trong giai đoạn 30 ngày trước Ủy Ban Điều Trần Tâm Thần vào
ngày 13 tháng 5 năm 2010. Theo dự tính kế hoạch sẽ được nộp cho Bộ Y Tế
Tâm Thần DMH và OAC vào tháng 5 năm 2010. Kế Hoạch Sáng Kiến mới của
Hạt Cam bao gồm mười dự án nghiên cứu . Một khi kế hoạch được chấp thuận,
việc thi hành cho những dự án này có thể bắt đầu.
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