
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  حرکت بھ سوی یک نظام پیشگیری جامع
عنوان  «تصویب شد و دورنمای توزیع بودجھ  2018فوریھ  9در تاریخ  (FFPSA) قانون خدمات پیشگیری با اولویت خانواده

IV-E «  از قانون تأمین اجتماعی را تغییر داد کھ بھ طور تاریخی بودجھ خدمات رفاه کودکان و آزادی مشروط نوجوانان را برای
دارای کودکان وابستھ» بودند تأمین می  ھای ھایی کھ واجد معیارھای درآمد «کمک بھ خانواده اسکان جوانان تحت مراقبت خانواده 

 .کرد

 :ھا را بھ طرق زیر تقویت کند این است کھ خانواده FFPSA از 1ھدف بخش 

  ھای مستدلتضمین زیرساخت متمرکز بر پیشگیری برای نگھداری ایمن کودکان در خانھ با استفاده از رویھ 

 ھای بیشترگیری بھ خانواده حذف معیار ھای درآمد، ایجاد فرصت برای ارائھ خدمات پیش 

 ھای آزادی مشروطھا یا نظام  تأمین بودجھ برای پیشگیری از ورود یا بازگشت جوانان بھ پرورشگاه 
خدمات واجد . ھای نیازمند ارائھ دھند دھد خدمات بیشتری بھ خانوادهھای قضایی اجازه می   این شکل جدید توزیع بودجھ بھ حوزه

تمرکز  اختالل مصرف مواد، سالمت روانی، فرزندپروری در خانھ و راھبری خویشاوندیشود کھ روی  آنھایی میشرایط شامل 
والدین و  ، جوانان، کودکان. ماه قابل ارائھ است و بر اساس نیاز خانواده، امکان تمدید وجود دارد  12خدمات تا سقف . دارند

کنندگان واجد  ھ سرپرستی یا حضانت کودکان را بھ عھده دارند ھمگی دریافت اعضای خویشاوند و غیرخویشاوند خانواده گسترده ک
کننده بیمھ خود و خدمات سالمت رفتاری بھ  ھمچنان بھ طور اصلی از طریق تأمین Medi-Calکنندگان دریافت . شرایط ھستند

 . مکمل خواھد بود FFPSAودجھ خدمات دسترسی خواھند داشت و پس از اینکھ منابع اولیھ مورد استفاده قرار گیرد، ب

 خدمات مستدل 
  :ھای مستدل زیر را در طرح خود شناسایی کرده استکالیفرنیا رویھ 

 
 

  مرکز تھاتر خدمات پیشگیری E-IVعنوان شده طبق تعریف  ھای اثباتدر حال حاضر، طرح پیشگیری کالیفرنیا فقط شامل رویھ 
)https://preventionservices.acf.hhs.gov/ تری از   ھا در سرتاسر ایالت بر آن است کھ طیف وسیع شود. رایزنی ) می

 ھا از لحاظ فرھنگی مرتبط و شایستھ ھستند تا بھ جمعیت متنوع ایالت خدمت کنند. ھا را شامل کند و تضمین کند رویھ رویھ
ھای برابر بیشتری داشتھ   زمینھ متنوعی، فرصت ھا از ھر پیش ارائھ خدمات مستدل تضمین خواھد کرد کودکان، جوانان و خانواده 

کنندگان در شھرستان سن دیگو در حال حاضر درمان کاربردی  سازی ایمنی را بھ طور مؤثر رفع کنند. تأمین باشند تا موانع فراھم 
دھند.  فرزند ارائھ می  -ھای اول)، مصاحبھ انگیزشی و درمان تعامل والدین ه آمریکا (پنج سال اول، گام خانواده، سالمت خانواد

شود. بنابراین، شھرستان   ھا در شھرستان ارائھ میھای متمرکز بر پیشگیری بسیاری دیگری بھ کودکان، جوانان و خانواده   رویھ
ھا است تدل را از طرح ایالتی کالیفرنیا گسترش دھد و در حال ھمکاری با سازمان  ھای مس سن دیگو در تالش است استفاده از رویھ 

 بخشی از طرح پیشگیری جامع  FFPSAمرکز تھاتر خدمات پیشگیری» اضافھ کند.  IV-Eھای بیشتری بھ «عنوان  تا رویھ
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 قانون خدمات پیشگیری با اولویت خانواده 
 نمای کلی

 فرزند-نیدرمان تعامل والد

 ن بھ عنوان معلمیوالد

 خانواده و پرستار یھمکار

 درمان چند نظامھ

 یزشیمصاحبھ انگ

 سازانخانھ 

 کایسالمت خانواده آمر

 خانواده یدرمان کاربرد

 چکاپ خانواده

 خالصھ خانواده یدرمان راھبرد
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ھای آزمایش  شناسایی محل   •
 » 2«گروه 

اندازی کانون گذرگاه  راه   •
 پیشگیری و تیم پیشگیری

کودکان دارای فیصلھ  
شده یا غیرقطعی اما  اثبات 

 بدون باز شدن پرونده 

پوست بومی   کودکان سرخ 
کھ توسط یک قبیلھ  
 شناسایی شده باشند 

ھایی کھ   کودکان و خانواده 
نفقھ نگھداری داوطلبانھ یا  
بھ دستور دادگاه دریافت  

 کنند می

کودکانی کھ در معرض  
خشونت خانگی قرار  

 اندگرفتھ  

 
 کودکان و جوانان قاچاق 

 شده 

 
نوزادانی کھ در معرض  

 مواد قرار دارند 

 
یا خانمان جوانان بی  

 فراری 
کودکانی کھ خواھر یا 
برادری در پرورشگاه  

 دارند 

آزمایی افراد نھاد ھای مسئول برای راستی  »  اداره آزادی مشروط نوجوانان« و »  کودکان شھرستان سن دیگو   رفاهخدمات « 
شود تا ارزیابی شود آیا کودک یا جوان واجد معیار یک ارزیابی نقاط قوت و نیازھا با خانواده انجام می  .  واجد شرایط ھستند 

سازی شود، در خانھ والدین یا تا زمانی کھ خدمات پیشگیری پیاده    تواندھای ریسک فوری حذف از خانھ است اما می  
 .خویشاوندان بماند 

 ستان سن دیگودر شھر FFPSA وضعیت
FFPSA بھ  » خدمات سالمت رفتاری«و » آزادی مشروط نوجوانان«،  »خدمات رفاه کودکان«ھای مشترک  از طریق ھمکاری

، سازمانیتیم رھبری بین ، محور ھای اجتماع سازمان : اندازی شد از اجتماع شامل اما نھ محدود شرکای زیر راه  ھمراه نمایندگی
 ھای اجتماعشھرستان سن دیگو سازمان . رای تجربھ زندگی و شرکا در شبکھ پیشگیریافراد دا ، ھا قبیلھ ،  ناحیھدفتر دادستان 

شود بھ   ای را در یک ارزیابی آمادگی شرکت داد تا درک بھتری از گستره و عمق خدماتی کھ ارائھ می محور و شرکای قبلیھ 
،  ھایی را شناسایی کرد فرصت ، ھمچنین. انجام دھدھای اجتماع نان و خانواده جوا، رسانی بھتری بھ کودکاندست آورد و خدمت 

برند فراھم کند کھ از لحاظ  ھایی کھ از خدمات پیشگیری بھره می جوانان و خانواده ، با این امید کھ خدماتی را برای کودکان
ایش بر مبنای دامنھ  ھای آزم  محل. شود دمات میمرحلھ بعدی شامل آزمایش نقاط اتصال تحویل خ. فرھنگی بیشتر پاسخگو باشند

 . ظرفیت کلی و ظرفیت خاص مداخلھ، انگیزه: ھای آمادگی انتخاب شدند

 مرحلھ آزمایشی شامل پنج مرحلھ است: 

 ل خدمات ی: تحو2مرحلھ 

 ھای عینی و خدمات حمایتی بیشتری خواھد بود. ھا است کھ شامل حمایت خانوادهتری برای  بزرگ

 افراد واجد شرایط 
از افراد واجد شرایط، کالیفرنیا جمعیت کودکان زیر را بھ عنوان افراد بالقوه واجد شرایط معیار ھای  FFPSA بر اساس تعریف

است. بھ منظور احراز صالحیت برخورداری از این خدمات، یک «در معرض ریسک فوری حذف از خانھ» شناسایی کرده 
 .ارزیابی جداگانھ نقاط قوت و نیازھا انجام خواھد شد 

کودکانی کھ ریسک اختالل  
در سرپرستی یا تمھیدات  
فرزند خواندگی آنھا وجود  

 دارد 

جوانان تحت آزادی  
مشروط مشمول داد  

 602خواست ذیل بخش 
 W&Iمجموعھ قوانین 

سازی کامل   پیاده •
FFPSA   در شھرستان
 سن دیگو

ھای ارائھ آموزش   •
سرتاسری شھرستان و  

ھای فنی برای   کمک 
سازی  پشتیبانی از پیاده  

 FFPSAموفق  
 

آزمایش و ادغام فرایندھا،   •
روندھا و ابزار ھای توسعھ  

 شدهداده  
سازی طرح پیشگیری   ھم •

 با خانواده

ھای آزمایش   شناسایی محل  •
 » 1«گروه 

طراحی و توسعھ ابزار   •
خدمات، مالی  ھای تحویل 

 و داده 

جوانانی کھ عوامل  کودکان یا 
ریسک جدی دیگری را ھمراه  
با ناپایداری خانواده یا تھدید  

 کنندھای ایمنی تجربھ می  

 

 LGBTQجوانان 

: گذرگاه  3مرحلھ 
 ی ریشگیپ

 
جوانان باردار و دارای  

 فرزند در پرورشگاه
کودکانی کھ مراقبان آنھا  

دچار اختالل مصرف مواد  
 باشند

 

 یسازاده  ی: پ5مرحلھ 

: آموزش  4مرحلھ 
 شھرستان  یسرتاسر

 : ساختن 1مرحلھ 
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مطالبھ بازپرداخت را نزد ایالت ثبت 
 کند می

ای  تیم چند رشتھ.4
 شھرستان

، «آزادی CWSاین تیم شامل 
شود. کار می  BHSمشروط» و 

دھد تا ھای اجرایی را انجام می 
تضمین کند موارد قابل تحویل 

قرارداد رعایت شود و اقدامات 
طرح پیشگیری، الزامات را بر 

 آورده کند.

نظارت بر قرارداد(ھا)، گستره کار و تحویل 
 کندبرنامھ را فراھم می 

 با رعایت تعھدات ارائھ شود EBPکند  تضمین می

(ھا) را ایجاد و CBOروابط و قراردادھا با 
 کندبرقرار می 

ارائھ  EBPکند دھد؛ تضمین می  داده ارائھ می
 شود و بر ھزینھ خدمات و نتایج نظارت دارد

 کنددھد و بر آن نظارت می پیشرفت ارائھ می 

دھد و بازخورد ارائھ می 
بھبود مداوم کیفیت را 

 کند بازبینی می

امور ھماھنگی و ھمکاری 
 دھد را انجام می

نظارت بر مدیریت موردی 
 دھد.و ایمنی را ارائھ می 

EBP  و مدیریت
 دھد موردی ارائھ می

ارجاع می  CBOبھ 
ارائھ  EBPدھد تا 
کند تا تأیید  با خانواده دیدار می 

کند در خدمات پیشگیری 
 کنند شرکت می

صالحیت برخورداری از 
FFPSA  کندرا تعیین می 

واجدیت شرایط را با سازمان 
 کند» ھماھنگ می IV-E«عنوان 

ارزیابی نقاط قوت و نیازھا 
 دھدرا انجام می 

«ھیچ دری اشتباه .1
 خانوادهنیست» برای 

ھا ھای نیازمند حمایت 
 و خدمات

توانند در شھرستان سن  ھا میخانواده 
دیگو از طریق ھر دری بھ خدمات 

 پیشگیری دسترسی یابند

بر روی ایمنی و 
 ریسک نظارت دارد

نظارت بر مدیریت 
موردی برای طرح 

 دھدپیشگیری ارائھ می 

توانند از طریق طرح ھا می  ھایی را نشان دھد کھ خانواده شھرستان سن دیگو «گذرگاه پیشگیری» زیر را توسعھ داده است تا راه
«ھیچ دری اشتباه نیست» بھ خدمات پیشگیری دسترسی یابند. رویکرد «ھیچ دری اشتباه نیست» بھ منظور فراھم کردن فرصتی 

کھ بتوانند بھ خدمات جامع پیشگیری در شھرستان دسترسی یابند. با توجھ این کھ ممکن است  ھا طراحی شده است برای خانواده
ھا  ھایی» در نظر گرفتھ شده است کھ خانوادهھا نباشد، «خروجی  متناسب با تمامی کودکان و خانواده FFPSAخدمات پیشگیری 

 یاز ھای آنھا ھستند دسترسی یابند.توانند از طریق آنھا بھ خدمات پیشگیری دیگر کھ متناسب با ن می

CBO  طرح پیشگیری» را با»
 کندسازی می  خانواده ھم

 واحد پیشگیری. 5

کانون گذرگاه .2
 پیشگیری

نقش کانون گذرگاه پیشگیری این 
است کھ یک نقطھ دسترسی اجتماع 

 .محور ارائھ دھد

 سازمان اجتماع.3
 (CBO) محور

CBO  ھا پس از دریافت
 ھا کار می ارجاع، با خانواده

شده را  کنند تا خدمات شناسایی
 .ارائھ دھند

 توانید انجام دھید؟ برای کسب اطالعات، چھ کار ھایی می 
 :ھای محلی، ایالتی و فدرال فعال باشید و مشارکت کنید تا در کارگروه

  در مرکز تھاتر بھ نشانیhttps://preventionservices.acf.hhs.gov  تحقیق کنید 
  ای با گروه خود دعوت کنید تا اطالعات بیشتری کسب کنید سازی سن دیگو را بھ جلسھ تیم پیاده 
  شرکت کنید  ھای مشارکت شھرستان در جلسھ 
 سازی روان و ماندگار را در میان بگذارید  ھر گونھ تغییرات الزم برای ارتقای پیاده 
  ھای نتایج مربوط بھ کارآیی این قانون را ارائھ دھید  داده 

  توان بازبینی و بھ مرکز تھاتر اضافھ کرد بھ اشتراک بگذاریدھایی کھ می  تخصص خود را برای مداخلھ 
  ھای بیشتر کمک کنید ھای دسترسی بھ منابع و حمایت  ھا درباره فرصت برقراری ارتباط با خانوادهدر امر 

 
 

 
 برای اطالعات بیشتر یا برای مطرح کردن سؤاالت، 

 krystal.glowack@sdcounty.ca.gov با کریستال گلواک بھ ایمیل
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