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Helen N. Robbins-Meyer
مدیر ارشد اجرایی

County of San Diego

ساخت آینده

پیام طرح عملیاتی تصویبشده

با کمک شما، ما در حال ساخت آینده County of San Diego هستیم! 

آیندهای که عادالنه، پایدار و مقاوم است. تعهدی نسبت به اجرای برابری برای همه. بهاندازی کافی برای مقاومت 
دربرابر گوناگونی و برگشت به عقب قوی است. و آنقدر دوراندیش است که پیشرفت را ترویج میدهد و همچنان 

از زیست بوم و منابع طبیعی ما برای نسلهای آینده محافظت میکند.

بودجه جدید 7.36 میلیارد دالری برای سال مالی 23-2022 با این بینش مطابقت دارد و چارچوب بناشده 
توسط هیئت مدیره ناظران ما را میسازد.

این امر شامل پشتیبانی برای تغییر سیستم سالمت رفتاری و درمان مصرف مواد مخدر میشود. سرمایهگذاری جهت ایجاد مکانهایی برای ماندن افرادی 
که در حال تجربه کردن بیخانمانی هستند. پول و کارکنان بیشتر برای پشتیبانی از خانوادهها در خانه و درخصوص مشاغل. دفاتر جدید و اقداماتی برای 
ارائه عدالت و برابری نژادی در سراسر خدمات ما. سرمایهگذاری در جوامع ما، از تسهیالت جدید گرفته تا باغهای مشارکتی. کارکنان و منابعی برای 

کمک به مستقر شدن مهاجران در خانههای جدیدشان. این امر شامل اقداماتی برای رسیدگی به تغییر اقلیمی و عدالت زیستمحیطی. و این امر باعث 
افزایش استفاده از دادهها برای اجرای تصمیمات و سنجش نتایج میشود. 

ما درعین متعهد بودن به اهداف جدید، به ارائه خدمات ضروری قدیمی خود، استفاده از وجوه با مسئولیت سالمتی و خدمات اجتماعی، امنیت عمومی و 
کاربری زمین ادامه میدهیم.

بودجه جدید 1.8 درصد بیشتر از بودجه سال گذشته است که این امر خدمات را بهبود میبخشد و کارمندانی برای خدماترسانی به شما اضافه میکند.

برای مثال، 100 موقعیت جدید برای کمک به دریافت غذا، مراقبت سالمت و سایر خدمات ضروری برای افراد نیازمند. صد موقعیت جدید برای 
»خدمات رفاهی کودکان« و 40 موقعیت جدید برای »خدمات حمایت از کودکان« جهت تقویت خانوادهها. صد و پانزده موقعیت برای ادامه هدایت 

سیستم سالمت رفتاری خود از پاسخ به بحران به سمت مراقبت پیوسته. نود موقعیت برای »وکیل تسخیری« جهت ارائه دفاع حقوقی و بهبود انتقال مجدد 
به جامعه. و 71 موقعیت سالمت عمومی جدید برای افزایش ظرفیت سالمت عمومی خود.

بودجه جدید ما برای همه یکسان است؛ این بودجه توسط ورودیهای مختلف جامعه و ارزیابی برابری در سراسر عملکردهای ما شکل میگیرد تا 
نابرابریهای دیرین را در جوامع خود از بین ببریم.

این امر در زمان حال — و در ساخت آینده شهرستان سن دیگو ریشه دارد.



پایداری:
مبارزه با تغییر اقلیمی، 

محافظت از محیط زیست و 
اطمینان از مقاومت.

برابری:
کاهش نابرابری درزمینه 
سالمتی، اسکان و فرصت 

اقتصادی.

توانمندسازی:
ترویج شفافیت، 

پاسخگویی و نوآوری در 
سازمان ما.

جامعه:
کار کردن با شرکای ما و 
جمعیتهای مختلف برای 

بهبود کیفیت زندگی و 
اطمینان از امنیت.

عدالت:
اطمینان حاصل کردن از 
سیستم عدالت منصفانه و 
عادالنه و ارائه دسترسی 

برابر به زیست 
بومهای سالم.

خالصه اجرایی طرح عملیاتی تصویبشده 23-2022

برای اطالعات بیشتر درباره بودجه شهرستان به نشانی زیر مراجعه کنید:
www.sandiegocounty.gov/openbudget

ساخت بودجهای برای همه

سیستم مدیریت کلی

چشمانداز County of San Diego آیندهای عادالنه، پایدار و مقاوم برای همه است. این آینده با این نوآوریهای استراتژیک 
پشتیبانی میشود.

مشارکت جوامع در مرکز مدل عملیات ما قرار دارد و 
ارزشهای ما حول این مدل شکل میگیرد تا آنچه انجام 

میدهیم رهبری شود. 

با کار کردن با شما - جامعه - به این 
اهداف دست پیدا میکنیم.

قات
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@countyofsandiego@countysandiego@SanDiegoCounty @sandiegocounty

نحوه مشارکتکردن

ابزارارزیابیبرابری بودجه

تاریخهای بودجه کلیدی

5 مه 
 CAO بودجه پیشنهادی
منتشرشده برای عموم

19 تا 20 مه 
ارائههای مربوط به بودجه 

CAO پیشنهادی

28 ژوئن

مذاکرات بودجه و تصویب

در ارائهها، جلسات رسیدگی، مذاکرات و تصویب بودجه در نشستهای 
پیشروی هیئت مدیره ناظران شرکت کنید. 

این ابزار پرسشنامهای است که سازمانها را به درک بهتر نحوه اثرگذاری بودجههای مربوطه بر جوامع آسیبپذیری که از دیرباز به حاشیه رانده شدهاند هدایت 
میکند. این امر چارچوبی برای تخصیص منبع ایجاد میکند که برابری را بهبود میبخشد.

Cable TV، County NewsCenter، County website، Vimeo Livestream، YouTube، Facebook، Twitter :تماشا کردن
گوش کردن ازطریق تلفن: 531-4716 (619)

نظری ارائه دهید:

www.sandiegocounty.gov/cob/bosa/ •
• ازطریق تلفن یا بهصورت حضوری در جلسه رسیدگی بودجه

• آنالین در 22 ژوئن
 •  درخواست ترجمه شفاهی با شماره 5434-531 (619) یا 

PublicComment@sdcounty.ca.gov

24 ژوئن

اصالحیه بودجه پیشنهادی 
CAO منتشرشده برای 

عموم

نشستهای
مجازی

بودجهبندیجامعه

 :5/23
 :5/31
 :6/2
 :6/6
 :6/8

منطقه 3
منطقه 4
منطقه 1
منطقه 5
منطقه 2

13 ژوئن

16 ژوئن

جلسات رسیدگی عمومی 
درباره بودجه پیشنهادی

@ 9:00 صبح

@ 5:30 عصر

 
دادهها

استفادهازدادههای
برابریخاصسازمان

Equity Lensلنز برابری
اعماللنزبرابریبرای

همهسازمانها

مشارکت جوامع

تقویت
مشارکت

پاسخگویی
تضمین
پاسخگویی

https://www.sandiegocounty.gov/content/sdc/cob/bosa.html#watch
https://www.countynewscenter.com/cnc-tv-live/
https://www.sandiegocounty.gov/content/sdc/general/board-meeting-video.html
https://livestream.com/sandiegocountynewscenter
https://www.youtube.com/user/countysandiego
https://www.facebook.com/sandiegocounty
https://twitter.com/SanDiegoCounty
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برایاطالعاتبیشتردربارهبودجهشهرستانبهنشانیزیرمراجعهکنید:
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• رشد جمعیت سن دیگو پروژههای SANDAG ازلحاظ گوناگونی تا سال 2035 ادامه خواهد داشت و برآورد به این صورت است: 36.3 درصد سفیدپوست، 41.4 درصد اسپانیاییتبار، 13.9 درصد آسیایی و اهل 
جزایر پاسفیک، 4 درصد سیاهپوست و 4.4 درصد کل گروههای دیگر، ازجمله سرخپوست آمریکایی.

• شهرستان سن دیگو بیشترین تعداد رزرو سرخپوستان را در میان شهرستانهای ایاالت متحده دارد – 18

Source: San Diego Association of Governments 2020 Demographic & Socio Economic Estimates, as of July 2021 relects latest data available.

میانگیندرآمدخانوار
2020             2019            2018    

$82,426     $78,980     $74,855

دادههایمنطقهای 
County of San Diego

جمعیت

2019

2020

2021

3,340,312
3,331,279
3,315,404

میانگین نرخ خانه

ژانویه 2020 
$435,000

 ژانویه 2021
$485,000

ژانویه 2022 
$595,000

خانههایچسبیدهبههم

ژانویه 2020 
 $670,000

 ژانویه 2021
$744,000

ژانویه 2022 
$885,000

خانههایتکخانوار

نیرویکارغیرنظامی

2020
1,538,400

2021
1,543,700

2019
1,590,600

نرخ بیکاری

 9.2% 6.5% 4.0%
2020

 
فوریه 2022  2021

  18 شهر 
ثبتشده 

منطقه  
ثبتنشده

جمعیت شهرستان سن دیگو توزیع براساس نژاد، قومیت و سن
جمعیت کل 2020: 3,343,349

سفیدپوست

1,800,000

1,600,000

1,400,000

1,200,000

1,000,000

800,000

600,000

400,000

200,000

0
اسپانیاییتبار سیاهپوست سایر موارد سرخپوست 

آمریکایی
آسیاییواهلجزایر

پاسفیک

زیر 18 سال
18-64
65 سالوباالتر
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بودجهتصویبشده 2022-23

سرمایهدربخشهایدیگر
$426.1M (5.8%)

برنامهویژه
$171.8M (2.3%)

دولتعمومیوامورمالی
$815.6M (11.1%)

کاربریزمینومحیطزیست
$629.9M (8.6%)

خدماتانسانیوسالمتی
$2,815.1M (38.3%)

امنیتعمومی
$2,500.9M (34.0%)

کلبودجهتصویبشده: 7.36$ میلیارد

مجموع 7.36 میلیارددالریبهبودجهتصویبشدهبرایسالمالی 2022-23 اختصاصدادهمیشود.اینمبلغ 1.8 درصدبیشترازبودجهتصویبشدهسال
مالی 2021-22 است.



خالصهاجراییطرحعملیاتیتصویبشده23-2022

برایاطالعاتبیشتردربارهبودجهشهرستانبهنشانیزیرمراجعهکنید:  
www.sandiegocounty.gov/openbudget

کلکارگزینیبراساسگروه/سازمان

19,848 (+1,065 / +5.7%) 

خدمات انسانی و
 سالمتی

(+595 / +8.2%)
7,879

امنیت 
عمومی

(+181 / +2.3%)
8,015

دولت عمومی و 

امور مالی

(+118 / +6.5%)
1,926

(+171 / +9.2%)
2,026

کاربری زمین و 
محیط زیست

بیشاز 2,200 کارمنددرطولپنجسالاضافهشدهاندتااولویتهایمهمبهبودیابند،ازجملهبرنامههایاستفادهازموادمخدروسالمتروان،
بیخانمانی،خدماترفاهکودکانوخودبسندگی،اصالحعدالتوپشتیبانیازسالمتیروانوپزشکیبهبودیافتهدرزندانها.

توجه: تعدادکارگزینیشاملکارمندانپارهوقتمیشودوممکناستبهدلیلگردشدناعدادنشانگرتعدادکلنباشد.

19,848

18,783

17,95418,025

17,584

کلکارکنانشهرستان
20,500

20,000

19,500

19,000

18,500

18,000

17,500

17,000

16,500

16,000
سالمالی 19-2018 تصویبشده سالمالی 20-2019 تصویبشده سالمالی 21-2020 تصویبشده سالمالی 22-2021 تصویبشده سالمالی 23-2022 تصویبشده
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سالمتی ذهن 
و پشتیبانیهای مربوط به مصرف مواد مخدر

81.9 میلیون دالر بیشتر و 115 موقعیت جدید برای ادامه تحول سیستم سالمت  	
رفتاری، از پاسخ به بحران به سمت مراقبت پیوسته و پیشگیری

خدمات بهبودیافته برای کمک به افراد دارای مشکالت سالمت روان و اختالل  	
مصرف مواد مخدر، ازجمله افرادی که با بیخانمانی دست و پنجه نرم میکنند و 

جوانان. 

سرمایههایی برای پشتیبانی از »تیمهای پاسخ به بحران پویا«، که برای پاسخ به افراد  	
بحرانزده  بهجای مجریان قانون از کارشناسان سالمت روان تشکیل شده است

منابعی که مراقبت مناسب را برای افراد نیازمند فراهم میآورد: مراقبت بازتوانی،  	
.LGBTQ خدمات با محوریت مدرسه، خدمات جوانان پرورشگاهی و جامعه

اولویتهایسرمایهگذاری

 اعمال پیوسته »ابزار ارزیابی برابری بودجه« جدید که به سازمانهای شهرستان کمک میکند 	
خدمات و تخصیص را با درنظر گرفتن برابری اولویتبندی کنند

 منابع افزودهشده برای مشارکت جامعه جهت ارائه فرصتهایی برای همه اعضای جامعه تا بتوانند 	
نقشهای معنیداری در مذاکرات و تصمیمگیری ایفا کنند

 منابع ترجمه و ترجمه شفاهی گستردهتر دسترسی جامعتری را به خدمات و اطالعات فراهم خواهد 	
کرد

 3.5 میلیون دالر برای »اداره پایداری و عدالت زیستمحیطی برای اطمینان حاصل کردن از اینکه 	
همه جوامع به سطح برابری از مراقبت در برابر آسیبهای سالمتی دسترسی دارند.

 	 New San Diego County Office of Labor Standards and
Enforcement بهعنوان مرکز اصلی آموزش و منابع برای کارفرمایان و کارمندان آنها فعالیت 

خواهد کرد و دنبال کردن اقدامات اجرایی برای محافظت از کارکنانن

برابری و دسترسی
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اولویتهایسرمایهگذاری

11.9 میلیون دالر از محرکهای مالی یکبارمصرف گرفته تا ساخت خانههای  	
ارزان قیمت برای کاهش بی خانمانی

10 میلیون دالر در اختیار شهرهای سراسر شهرستان قرار گرفته تا برای کمک به  	
افرادی که در کل منطقه با بیخانمانی دست و پنجه نرم میکنند پناهگاه و مکانهایی 

برای ماندن خریداری شود

3 میلیون دالر برای چشمپوشی از هزینههای کسب مجوز جهت تشویق ساخت  	
واحدهای مسکونی

810,000 دالر برای ایجاد یک نظام تقسیمبندی مناطق فراگیر که طرحهای  	
توسعه جدید را ملزم میکند خانههایی مقرونبهصرفه برتی افراد با سطح درآمد 

متوسط یا کمتر از آن بسازند 

 بیش از 25 میلیون دالر برای کاهش تولید گازهای گلخانهای در جوامع ثبتنشده از جمله 	
1 میلیون دالر برای پشتیبانی از ایستگاههای شارژ خودروهای برقی

 نزدیک 60 میلیون دالر برای سایر پروژههای ارتقای زیست محیطی، از جمله 40 	
 Multiple میلیون دالر برای حل مشکل سیالب، 16.3 میلیون دالر در برنامه

 Tijuana River و 3.4 میلیون دالر برای بهبود Species Conservation
Valley

 با لغو حدود 2.1  میلیون دالر در هزینه جواز ساخت، ساخت و ساز سبز و انرِژی 	
خورشیدی ترویج خواهد شد

 بیش از 3,500 درخت در سراسر شهرستان کاشته خواهد شد 	

 2 میلیون دالر برای دو خودروی Live Well on Wheels بیشتر و آزمایشگاه 	
سالمت عمومی سیار جدید برای ارائه خدمات به ساکنین، رسیدگی به خودروها خارج از 

جاده . کاهش انتشار گازهای گلخانهای

پایداری و مبارزه با تغییر اقلیمی

بیخانمانی و اسکان



 منابع اختصاصدادهشده به طرح جایگزین برای حبس، حمایت از جایگزینهای 	
زندان، و خدمات و مراقبت از افرادی که تهدیدی برای امنیت عمومی نیستند

 بیش از 140 میلیون دالر در خدمات مراقبت سالمت زندانهای شهرستان 	
سرمایهگذاری شد 

 	 Youth Development Academy 6.2 میلیون دالر برای ایجاد
برای کمک به جوانانی که مرتکب جرائم جدی شدهاند تا از خدمات سالمت 

رفتاری منسجمتر و بلندمدتتر و همچنین خدمات بازتوانی و مهارت آموزی 
برخوردار شوند 

 1 میلیون دالر برای آموزش کارکنان Probation در زمینه تنشزدایی و 	
حمایت از جوانانی که تحت نظارت آنها هستند 

 	 Juvenile Diversion Initiative 2.4 میلیون دالر بیشتر برای برنامه
and Transitional Age Youth Diversion تا نوجوانان بزهکار 

به جای رسیدگی قضایی فرصتی برای قبول خدمات و مشاوره داشته باشند

 بودجه دفتر Public Defender به میزان 21.8 میلیون دالر افزایش پیدا 	
میکند و 90 کارمند جدید استخدام میکند تا از موکلین دفاع کنند، نمایندگی 

حقوقی مهاجرین و شهروندان با وضعیت مالی نامساعد رابه عهده بگیرند و روند 
بازگشت افراد به سطح جامعه را بهبود ببخشند

 3.5 میلیون دالر بیشتر و 18 موقعیت شغلی جدید برای گسترش خدمات 	
 South Bay به قربانیان جرایم که شامل District Attorney

 Center for Community Resiliency and Trauma
Recovery و برنامه محکومیت مجدد میشود 

ساختآینده
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ارتقای جوامع و تأمین امنیت آنها

 	State Route 76 و Interstate 15 2.9 میلیون دالر برای تأسیسات امنیت عمومی آتی در

 	Jacumba 250,000 دالر برای شروع طرحها و طراحی ایستگاه آتشنشانی جدید

 2.2 میلیون دالر بیشتر برای محافظت از جوامع و کاهش ریسک آتشسوزی مراتع در مناطق ثبتنشده 	
از طریق مدیریت فضای سبز کنار جاده و ساخت موانع آتشسوزی 

 71 موقعیت جدید در Public Health Services برای تداوم تقویت توانایی کلی خود در زمینه 	
محافظت از سالمت شهروندان ما 

 	 Calavo، Star Ranch، ازجمله ،County 1.4 میلیون دالر برای ساخت و گسترش پارکهای
 Waterfront Park و Lindo Lake، Park Circle

 1 میلیون دالر برای Food Access Initiative برای کمک به ایجاد باغهای مشارکتی تأمین 	
اعتبار خواهد شد

پشتیبانی از خانوادهها

 60 موقعیت جدید برای خدمات حمایتی در منزل برای افراد بزرگسال مسنتر و افرادی که نابینا یا 	
معلول هستند

 100 موقعیت جدید برای خدمات ضروری، ازجمله CalFresh و Medi-Cal جهت کمک به 	
افراد در تأمین غذا و خدمات درمانی مورد نیازشان

 100 موقعیت جدید برای Child Welfare Services جهت افرایش پشتیبانی خدمات 	
اضطراری و اسکان مناسب برای کودکان تحت مراقبت، تقویت خدمات پیشگیری و متصل کردن 

خانوادهها با خدمات جامعه محور

 31 میلیون دالر از American Rescue Plan Act همچنان بودجه خدمات مختلفی را تأمین 	
خواهد کرد، ازجمله خدمات سالمت روان برای جوانان، پشتیبانی از مستأجران و برنامههای تغذیه

 Office of Economic Development & Government Affairs جدید، رشد 	
اقتصادی فراگیر را تقویت میکند، فرصتهای یکسان در زمینه هنر و فرهنگ فراهم میکند و 

برنامههای بودجه کمکی را مدیریت میکند که بر سازمانهای غیرانتفاعی و مردمنهاد تمرکز دارند

 Office of Evaluation, Performance and Analytics جدید، دادهها و اطالعات 	
تحلیلی را برای زمینهسازی تصمیمات آگاهانهتری استفاده میکند که بر جوامع ما تأثیر میگذارند و 

ارائه خدمات را بهبود میبخشند
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