
 
 

 

Sumusulong Patungo sa Isang Komprehensibong Sistema ng Pag-iwas  

Ang Batas sa Mga Serbisyo ng Pag-iwas Para Unahin ang Pamilya (Family First Prevention Services Act, FFPSA) ay nilagdaan 
bilang batas noong Pebrero 9, 2018, at binago ang tanawin ng pamamahagi ng pondo ng Social Security Act Title IV-E, na 
makasaysayang pinondohan ang mga serbisyo sa kapakanan ng bata at probasyon ng kabataan para sa paglalagay ng 
kabataan sa pangangalaga para sa mga pamilyang nakatugon sa pamantayan sa kita ng mga bata sa Tulong sa mga 
Pamilyang may Sustentado.  

Ang layunin ng FFPSA Part I ay palakasin ang mga pamilya sa pamamagitan ng:  

 Tinitiyak na ang isang imprastraktura na nakatuon sa pag-iwas upang mapanatiling ligtas ang mga bata sa bahay 
gamit ang mga kasanayang nakabatay sa ebidensya 

 Inaalis ang pamantayan sa kita, paglikha ng mga pagkakataon upang magbigay ng mga serbisyo sa pag-iwas sa mas 
maraming pamilya  

 Nagbibigay ng pondo upang maiwasan ang pagpasok o pagbabalik ng mga kabataan sa bahay ampunan o mga 
sistema ng probasyon  

Ang bagong paraan ng pamamahagi ng pagpopondo ay pinapayagan ang mga hurisdiksyon na magbigay ng higit pang mga 
serbisyo sa mga pamilyang nangangailangan. Kasama sa mga kwalipikadong serbisyo ang mga nakatuon sa sakit sa 
paggamit ng substansya, kalusugan ng isip, pagiging magulang sa bahay, at pag-navigate sa pagkakamag-anak. Maaaring 
ibigay ang mga serbisyo nang hanggang 12 buwan, na may potensyal na mapalawig batay sa mga pangangailangan ng 
pamilya. Ang mga bata, kabataan, magulang, at parehong mga kamag-anak at hindi nauugnay na mga miyembro ng 
extended na pamilya na may pangangalaga o pag-iingat ng mga bata ay lahat kwalipikadong tumanggap. Ang mga 
tatanggap ng Medi-Cal ay magpapatuloy sa pag-access ng mga serbisyo pangunahin sa pamamagitan ng kanilang 
tagapagbigay ng insurance at Mga Serbisyong Pangkalusugan sa Pag-uugali, na may pagdaragdag ng pagpopondo ng FFPSA 
pagkatapos gamitin ang mga pangunahing mapagkukunan. 

Mga Serbisyong Nakabatay sa Ebidensya  

Natukoy ng California ang sumusunod na mga kasanayang nakabatay sa ebidensya sa plano nito: 

 
Sa oras na ito, ang plano sa pag-iwas ng California ay kinabibilangan lamang ng mga mahusay na suportadong kasanayan 
tulad ng tinukoy ng Title IV-E Prevention Services Clearinghouse (https://preventionservices.acf.hhs.gov/). Ang adbokasiya 
sa buong estado ay naglalayon na isama ang mas malawak na hanay ng mga kasanayan at tiyakin na ang mga kasanayan ay 
may kaugnayan sa kultura at naaangkop upang pagsilbihan ang magkakaibang populasyon ng estado. 

Ang pagbibigay ng mga serbisyong nakabatay sa ebidensya ay sisiguraduhing ang mga bata, kabataan, at pamilya sa iba't 
ibang pinagmulan ay may higit na pantay na mga pagkakataon upang epektibong malampasan ang mga hadlang sa 
pagbibigay ng kaligtasan. Ang mga tagapagbigay sa Probinsya ng San Diego ay kasalukuyang nagbibigay ng Functional na 
Therapy ng Pamilya, Malulusog na Pamilya ng America (Unang Lima, Unang Hakbang), Motivational na Pakikipanayam, at 
Therapy na Interaksyon ng Magulang at Anak. Marami pang mga kasanayang nakatuon sa pag-iwas na ibinibigay sa mga 
bata, kabataan, at pamilya sa county. Samakatuwid, ang Probinsya ng San Diego ay nagsasagawa ng mga hakbang upang 
palawakin ang paggamit ng mga kasanayang nakabatay sa ebidensya mula sa plano ng estado ng California at  
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nakikipagtulungan sa mga ahensya upang magdagdag ng higit pang mga kasanayan sa Title IV-E Prevention Services 
Clearinghouse. Ang FFPSA ay bahagi ng mas malaking Komprehensibong Plano sa Pag-iwas para sa mga pamilya na 
magsasama ng mga karagdagang konkretong suporta at suportang serbisyo.  

Pagiging Kwalipikado sa Kandidato 

Batay sa depinisyon ng kandidatura ng FFPSA, tinukoy ng California ang sumusunod na populasyon ng mga bata bilang 
potensyal na kwalipikado para matugunan ang pamantayan na "nasa nalalapit na panganib na maalis". Isang hiwalay na 
pagtatasa ng lakas at pangangailangan ang isasagawa kasama ng pamilya upang matukoy ang kandidatura para sa mga serbisyo. 

Mga bata at pamilyang 
tumatanggap ng 

boluntaryo o iniutos ng 
hukuman na Pagpapanatili 

ng Pamilya 

Mga kabataan na nasa 
probasyon na 

napapailalim sa isang 
petisyon sa ilalim ng 

seksyon 602 ng W&I Code 

Mga bata na ang 
pangangalaga o 

pagsasaayos ng pag-
aampon ay nasa panganib 

na magambala 

 
Mga batang Indian na 

tinutukoy ng isang tribo 

Mga batang may 
napatunayan o walang 

tiyak na disposisyon ngunit 
walang kaso na binuksan 

 
Mga bata na may mga 

kapatid sa bahay ampunan 

 
Walang tirahan o takas 

na kabataan 

 
Mga bagong silang na 

nakalantad sa substansya 

 
Ikinakalakal na mga bata 

at kabataan 

 
Mga batang nalantad sa 

karahasan sa tahanan 

Mga bata na ang mga 
tagapag-alaga ay 

nakakaranas ng sakit sa 
paggamit ng substansya 

 

Mga kabataang buntis at 
magulang sa bahay 

ampunan 

 
Mga kabataang LGBTQ 

Mga bata o kabataan na 
nakakaranas ng iba pang 

seryosong salik sa panganib na 
sinamahan ng kawalang-tatag ng 

pamilya o mga banta sa kaligtasan 

Ang Mga Serbisyo sa Kapakanan ng Mga Bata sa Probinsya ng San Diego at ang Departamento ng Probasyon ng Kabataan ay 
ang mga awtorisadong entidad na-verify ang kandidatura. Ang pagtatasa ng lakas at pangangailangan ay isinasagawa kasama 
ng pamilya upang masuri kung ang bata o kabataan ay nakakatugon sa pamantayan ng nalalapit na panganib na maalis 
ngunit maaaring manatili sa tahanan ng mga magulang o kamag-anak hangga't ang mga serbisyo sa pag-iwas ay inilalagay.  

Katayuan ng FFPSA sa Probinsya ng San Diego  

Ang FFPSA ay inilunsad sa Probinsya ng San Diego sa pamamagitan ng magkatuwang na pagsisikap ng Mga Serbisyo sa 
Kapakanan ng Bata, Probasyon ng Kabataan, at Mga Serbisyo sa Kapakanan ng Bata, kasama ang representasyon mula sa 
komunidad kabilang ang, ngunit hindi limitado sa, mga sumusunod na kasosyo: mga organisasyong nakabatay sa komunidad, 
Koponan ng Pamumuno sa Maraming Ahensya, Opisina ng Abugado ng Distrito, mga tribo, mga may live na karanasan, at 
Mga Kasosyo sa Network ng Pag-iwas. Ang Probinsya ng San Diego ay nakipag-ugnayan sa mga organisasyong nakabatay sa 
komunidad at mga kasosyo sa tribo sa isang pagtatasa ng kahandaan upang makakuha ng mas mahusay na pag-unawa sa 
saklaw at lalim ng mga serbisyong ibinibigay upang mas mahusay na mapaglingkuran ang mga bata, kabataan, at pamilya sa 
komunidad. Tinukoy din nito ang ilang pagkakataon, na may pag-asang makapagdala ng mas maraming serbisyong 
tumutugon sa kultura sa lahat ng bata, kabataan, at pamilya na makikinabang sa mga serbisyo sa pag-iwas. Kasama sa mga 
susunod na hakbang ang pagpipiloto sa mga koneksyon sa paghahatid ng serbisyo. Pinili ang mga pilot site batay sa mga 
domain ng kahandaan: motivation, pangkalahatang kapasidad, at kapasidad na partikular sa interbensyon. 

Kasama sa piloto ang limang yugto: 

• Tukuyin ang mga pilot 
site ng Pangkat 1 
(Cohort 1) 

• Magdisenyo at bumuo 
ng mga tool sa 
paghahatid ng serbisyo, 
piskal, at data 

Yugto 1: Pagbuo 

Yugto 2: Paghahatid ng 
Serbisyo 

• Subukan at isama ang 
mga proseso, 
pamamaraan, at tool na 
binuo 

• Magkasamang gumawa 
ng plano sa pag-iwas 
kasama ang pamilya 

• Tukuyin ang mga pilot 
site ng Pangkat 2 
(Cohort 2) 

• Ilunsad ang Sentro ng 
Daan sa Pag-iwas at 
Pangkat ng Pag-iwas 

Yugto 3: Daan sa 
Pag-iwas 

Yugto 4: Pagsasanay sa 
Buong Probinsya 

• Magbigay ng pagsasanay 
sa buong probinsya at 
tulong teknikal upang 
suportahan ang 
matagumpay na 
pagpapatupad ng FFPSA 

• Buong pagpapatupad 
ng FFPSA sa Probinsya 
ng San Diego 

Yugto 5: 
Pagpapatupad 



 

Ang Probinsya ng San Diego ay bumuo ng sumusunod na Daan sa Pag-iwas upang ipakita ang mga paraan kung saan maaaring 
ma-access ng isang pamilya ang mga serbisyo sa pag-iwas sa pamamagitan ng " Walang Maling Pintuan (No Wrong Door)." 
Ang pamamaraang "Walang Maling Pintuan" ay nilayon na magbigay ng pagkakataon para sa mga pamilya na ma-access ang 
komprehensibong mga serbisyo sa pag-iwas sa probinsya. Sa pagkilala na ang mga serbisyo sa pag-iwas sa FFPSA ay maaaring 
hindi tugma para sa lahat ng mga bata at pamilya, magkakaroon ng mga "off-ramp" na magagamit ng mga pamilya upang ma-
access ang iba pang mga serbisyo sa pag-iwas upang pinakamahusay na matugunan ang kanilang mga pangangailangan. 

1. Walang Maling Pintuan 
para sa Pamilyang 
Nangangailangan ng Mga 
Suporta at Serbisyo 
Maaaring ma-access ng isang pamilya ang 
mga serbisyo sa pag-iwas sa anumang 
pintuan sa Probinsya ng San Diego 

Mga monitor para sa 
kaligtasan at panganib 

Nagbibigay ng EBP at 
pamamahala sa kaso 

Nagbibigay ng pangangasiwa 
sa pamamahala sa kaso para 

sa plano sa pag-iwas 

Ang CBO ay katuwang na 
gumagawa ng Plano sa Pag-iwas 

kasama ang pamilya 

Gumagawa ng referral sa CBO 
upang magbigay ng EBP 

Nakipagkita sa pamilya upang 
kumpirmahin na sila ay sasali para 
sa mga serbisyo sa pag-iwas 

Tinutukoy ang pagiging kwalipikado 
para sa kandidatura ng FFPSA 

Nagco-coordinate ng kandidatura 
sa Title IV-E na ahensya 

Nagsasagawa ng pagtatasa ng 
lakas at pangangailangan 

2. Sentro ng Daan sa 
Pag-iwas 
Ang tungkulin ng Sentro ng 
Daan sa Pag-iwas ay magbigay 
ng punto ng pag-access na 
nakabatay sa komunidad. 

4. Pangkat ng 
Maramihang 
Pandisiplina sa 
Probinsya 
Kasama sa pangkat na ito ang CWS ng 
probinsya, Probasyon at BHS. 
Nagsasagawa ng mga tungkuling pang-
administratibo upang matiyak na ang 
mga maihahatid ng kontrata ay 
natutugunan at ang mga pagsisikap sa 
plano sa pag-iwas ay nakakatugon sa 
mga kinakailangan. 

3. Organisasyong 
Nakabatay sa 
Komunidad 
Nakikipag-ugnayan ang 
mga CBO sa pamilya kapag 
natanggap ang referral 
upang magbigay ng mga 
natukoy na serbisyo. 

Magbigay ng pangangasiwa 
sa pamamahala sa kaso at 

pagsubaybay sa kaligtasan. 

Nagco-coordinate at 
nagtutulungan 

Nagbibigay ng puna at 
nagsusuri ng patuloy na 
pagpapabuti ng kalidad 

Sinusubaybayan at nagbibigay ng pag-unlad 

Nagbibigay ng data; tinitiyak na ibinibigay 
ang EBP at sinusubaybayan ang halaga ng 
mga serbisyo, mga resulta 

Tinitiyak ang EBP na ibinigay sa katapatan 

Nagtatatag at nagpapanatili ng mga 
relasyon at kontrata sa (mga) CBO 

Nagbibigay ng pangangasiwa sa (mga) 
kontrata, saklaw ng trabaho at paghahatid 
ng programa 

Nagsusumite ng kahilingan sa estado 
para sa pagbabalik ng bayad 

5. Yunit ng Pag-iwas 

Ano ang Maaari Mong Gawin para Manatiling May Alam? 

Makisali at maging aktibo sa lokal, estado, at pederal na mga workgroup upang:  

 Magsaliksik sa federal clearinghouse sa  https://preventionservices.acf.hhs.gov  

 Imbitahin ang koponan ng pagpapatupad ng San Diego sa isang pulong kasama ang iyong grupo upang matuto 
nang higit pa  

 Makilahok sa mga pulong sa pakikipag-ugnayan ng Probinsya  

 Talakayin ang anumang mga kinakailangang pagbabago upang maisulong ang maayos at pangmatagalang 
pagpapatupad  

 Magbigay ng data ng kinalabasan sa bisa ng batas na ito  

 Magbahagi ng kadalubhasaan para sa mga interbensyon na maaaring suriin at idagdag sa clearinghouse  

 Tumulong sa pakikipag-usap sa mga pamilya tungkol sa mga pagkakataong ma-access ang karagdagang 
mapagkukunan at suporta  

 

Para sa karagdagang impormasyon o para matugunan ang mga tanong,  
makipag-ugnayan kay Krystal Glowack sa krystal.glowack@sdcounty.ca.gov 
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mailto:krystal.glowack@sdcounty.ca.gov

