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GIÁO DỤC VÀ HUẤN LUYỆN VIỆC LÀM
ðạo Luật Dịch Vụ Sức Khỏe Tâm Thần (MHSA) cung cấp quỹ cho các dịch vụ và ủng hộ sự khuyến khích
lành mạnh, phục hồi và nghị lực. Một phần của quỹ của MHSA ñã ñược ñể riêng ñặc biệt cho mục Giáo
Dục và Huấn Luyện Việc Làm. Hạt Cam phải cho thấy những tiền quỹ này sẽ:
•

Mở rộng khả năng giáo dục sau cấp trung học ñể ñáp ứng ñược nhu cầu cần thiết ñã ñược công
nhận qua sự thiếu hụt nghề nghiệp trong nghành sức khỏe tâm thần.

•

Mở rộng các chương trình học bổng và giúp trả nợ tiền học cho học sinh trao ñổi với sự cam kết sẽ
làm việc trong hệ thống sức khỏe tâm thần công tại ñịa phương.

•

Tạo ra những chương trình cung cấp tiền học (stipend) cho những ai ñang ghi danh ñi học tại các
trung tâm giáo dục mà muốn ñược việc làm trong hệ thống sức khỏe tâm thần.

•

Huấn luyện nhân viên ñể cung cấp các dịch vụ dựa theo nguyên tắc của MHSA.

•

Khuyến khích việc làm cho các thân chủ thuộc sức khỏe tâm thần và thân nhân gia ñình trong hệ
thống sức khỏe tâm thần.

•

Khuyến khích sự bao gồm vấn ñề thích hợp văn hóa trong các chương trình huấn luyện và giáo
dục.

Các Chương Trình Giáo Dục và Huấn Luyện Gồm Có:
•

Lo cho những thiếu hụt nghề nghiệp cộng ñồng ñã ñược công nhận tại cơ quan sức khỏe tâm thần
của Hạt cũng như các cơ quan tư.

•

Giáo dục và huấn luyện cho tất cả những ai cung cấp các dịch vụ sức khỏe tâm thần công.

•

ðóng góp vào sự phát triển và duy trì một lực lượng nhân viên thích hợp văn hóa, gồm có các thân
chủ và thân nhân gia ñình, mà họ có khả năng ñể cung cấp các dịch vụ theo nhu cầu của thân chủ
và gia ñình với tính cách khuyến khích lành mành, phục hồi, nghị lực, và ñưa ñến những kết qủa
ñáng quí thấy ñược ño lường rõ ràng.

ðề Nghị Cách Dùng Tiền Quỹ
•

Cung Cấp Nhân Viên Nghề Nghiệp
o Huấn Luyện Các Dịch Vụ Sức Khỏe Phẩm Hạnh
o Những chức vụ Nâng ðỡ cho Thân Chủ

•

Các Chương Trình Dẫn ðến Nghề Nghiệp Nghành Sức Khỏe Tâm Thần
o Chương Trình Huấn Luyện Phụ Tá-Chuyên Viên Sức Khỏe Tâm Thần

•

Huấn Luyện và Giúp ðỡ Kỹ Thuật
o Huấn luyện về sức khỏe tâm thần cho các Cảnh Sát Sở Hành Pháp
o Các Trung Tâm Giáo Dục Hồi Phục
o Huấn luyện thành phần thân chủ/thân nhân gia ñình

•

Các Chương Trình Thực Tập/Thực Tập Nội Trú
o Quỹ cấp cho khoảng chừng 12 chức vụ trọn giờ (FTE) trong Hạt và các chương trình hợp
ñồng ñể cho phép tận dụng các học sinh và ñể lôi cuốn các học sinh biết hai ngôn ngữ/hai
văn hóa mới ra trường

•

Các Chương Trình Khuyến Khích Tài Chính
o Ủng hộ giúp ñỡ cho các nhân viên của Hạt cũng như có hợp ñồng cộng tác mà ñi học bằng
Cao Học về Công Tác Xã Hội (MSW) bán phần (không trọn giờ)
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