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San Diego County Board of Supervisors  میلیارد دالری  7.36روز سه شنبه با اکثریت مطلق آرا، بودجه

 را تصویب کرد. 2022-23سال 

بودجه جدید با هدف تقویت تعهدات موجود برای رسیدگی به موضوعاتی چون سالمت روانی، بی خانمانی، مساوات، 

عدالت نژادی و تغییرات آب و هوایی و در عین حال حفظ امنیت عمومی، مدیریت کاربری زمین و خدمات اجتماعی طراحی شده 

 است.

Nathan Fletcher، Board Chair ت نظرات، بازخوردها و مشارکتشان در جلسات استماع و از عموم مردم باب

اظهار « ترین انگیزه منفعت عموم استشریف»یعنی  Countyبا اشاره به شعار  Fletcherهای مرتبط با بودجه تشکر کرد. نشست

گسترده، آگاه های از نقش خود در محافظت از فضای جامعه در برابر جرم و مشکالت اضطراری مانند آتش سوزی Boardداشت 

 ای انجام داده است.گذاری بی سابقهدر زمینه سایر خدمات اساسی هم سرمایه Countyاست، اما 

Fletcher  :با در نظر گرفتن همه «. »هاستدهنده ارزشبازتاب 2022-23من معتقدم که بودجه سال مالی »گفت

ها و شناخت ما از بندیها، اولویتنیست. بلکه بازتابی از ارزششرایط، بودجه برای این مقصود است. بودجه تنها مقادیر زیاد پول 

 «.نیازهای جامعه است

ای است میلیون دالر بزرگتر از بودجه 208تصویب شد  Boardمیلیارد دالری که در روز سه شنبه توسط  7.36بودجه 

 بیشتر است. 22-2021%، از بودجه 1.8در ماه می پیشنهاد کرده بود. این بودجه همچنین  Countyکه 

شده به بودجه که باعث افزایش عدد نهایی بودجه شد، شامل بودجه بیشتر برای مواردی چون های افزودهبرخی از ردیف

های اشتغال بر مبنای مذاکرات انجام شده، شش پروژه جدید ارتقای سرمایه، خرید یک بالگرد دو موتوره جدید آتش نشانی و هزینه

های واقع در مناطق پرخطر از نظر های دفاعی برای خانههای موجود، تقویت و ساخت پوششجهیز ساختمانبرنامه آزمایشی جهت ت

هایی هم برای افزودن خودروهای جدید و کارکنان بیشتر برای نیروهای انتظامی اختصاص داده شود. همچنین ردیفآتش سوزی می

 شده است.

 دهد:های کلیدی انجام میرصههایی را در عگذاریبودجه مصوب نهایی سرمایه

 های مربوط به سوء مصرف موادسالمت روانی و حمایت

)کانتی(  Countyموقعیت شغلی جدید به دنبال کمک به تداوم اقدامات  115میلیون دالر و  81.9بودجه جدید با افزودن 

در راستای حفظ ارتباطات اجتماعی و سالمتی  برای تبدیل نظام سالمت رفتاری خود از مدیریت بحران به پیشگیری و مراقبت پیوسته

 مردم است.

دهد و بر این بودجه به ارتقای خدمات کمک به افراد دارای مشکالت سالمت روان و اختالل سوء مصرف مواد ادامه می

 کنند و جوانان.خانمانی دست و پنجه نرم میاند، مانند افرادی که با بیصدا رنج کشیدهافرادی تمرکز دارد که از دیرباز بی



را تحت پوشش خود قرار  Countyمتعلق به  Mobile Crisis Responseهای بودجه جدید همچنین آن دسته از تیم

دهد که در زمان بحران و در صورت تناسب مأموریت، به جای نیروهای انتظامی، متخصصین سالمت روان را برای رسیدگی به می

 کند.موضوع اعزام می

 –آورد شود که مراقبت مناسب را برای افراد نیازمند فراهم میین گستره وسیعی از خدمات را شامل میاین بودجه همچن

مواردی مانند مراقبت بازتوانی، خدمات با محوریت مدرسه، خدمات جوانان پرورشگاهی، افرادی که خدمات مراقبت طوالنی مدت 

 .LGBTQدریافت می کنند و جامعه 

 خانمانی و اسکانبی

گذاری در مسکن را خانمانی، بودجه جدید سرمایهکن کردن بیها برای انجام پیشرفت قابل توجه در ریشهی تداوم تالشبرا

 کند.های سالمت روان و سوء مصرف مواد ترکیب میبا حمایت

های ساخت خانههای مالی یکبارمصرف گرفته تا میلیون دالر افزایش یافته است تا از محرک 11.9گذاری به میزان سرمایه

 ارزان قیمت و کاهش بی خانمانی را پوشش دهد.

میلیون دالر بیشتر به شهرها  10اختصاص  County Supervisors ،به عنوان بخشی از بودجه جدید، در ماه مارس

 Lucky Duckخانمان را تصویب کردند. یکی از قراردادهای همکاری اخیر میان های اسکان افراد بیبرای خرید گرمخانه و محل

Foundation  وCity of San Diego  تختخوابی خواهد شد. 150در تابستان پیش رو منجر به افتتاح یک گرمخانه اضطراری 

شود که در همین راستا میلیون دالر دیگر برای گسترش ساخت مسکن ارزان قیمت برای شهروندان هزینه می 3همچنین 

دالر برای ایجاد یک  810،000احدهای مسکونی الصاقی لغو خواهد شد. همچنین، هزینه جواز ساخت به منظور تشویق ساخت و

هایی بسازند که افراد با سطح درآمد متوسط کند خانههای توسعه را موظف میشود که طرحبندی مناطق فراگیر هزینه مینظام تقسیم

 یا کمتر از آن قدرت خرید آنها را داشته باشند.

 اصالحات قضایی

را برای تغییر محوریت سیستم قضایی به سمت پیشگیری، بازتوانی و آموزش تداوم  Countyهای ید برنامهبودجه جد

کند تا از روبرو شدن با سیستم قضایی پرهیز کنند و با موفقیت پس از گذراندن محکومیت به محل بخشیده است و به افراد کمک می

شود. طرح های زندان( را هم شامل می)جایگزین Alternatives to Incarcerationزندگی خود بازگردند. این موضوع طرح 

هایی چون خدمات سالمت روان و پاکسازی را برای کند و خدمات و مراقبتهای جایگزین زندان حمایت میمذکور از مجازات

 روند.آورد که تهدیدی برای امنیت عمومی به شمار نمیافرادی به ارمغان می

 گذاری شده است.برای کمک به مجرمین سرمایه Countyهای دالر در خدمات سالمت زندانمیلیون  140بیش از 

برای کمک به جوانانی که مرتکب جرائم  Youth Development Academyمیلیون دالر برای ایجاد  6.2حدود 

تر و همچنین خدمات بازتوانی و دمدتتر و بلنشود تا بتوانند با برخورداری از خدمات سالمت رفتاری منسجماند هزینه میجدی شده

 مهارت آموزی، به جامعه ما برگردند.

County Probation  زدایی و حمایت از جوانانی که تحت میلیون دالر برای آموزش کارکنان خود در زمینه تنش 1مبلغ

 نظارت آنها هستند، هزینه خواهد کرد.



 Districtدفتر  Juvenile Diversion Initiative and Transitional Age Youth Diversionبرنامه 

Attorney  شود، تا نوجوانان بزهکار به جای رسیدگی قضایی فرصتی برای قبول خدمات و میلیون دالر تقویت می 2.4به میزان

 مشاوره داشته باشند.

کند تا از ید استخدام میکارمند جد 90کند و میلیون دالر افزایش پیدا می 21.8به میزان  Public Defenderبودجه دفتر 

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.

District Attorney  ا خدمات خود را کند تموقعیت شغلی جدید تعریف می 18میلیون دالر هزینه خواهد کرد و  3.5مبلغ

 South Bay Center for Community Resiliency and Traumaبه قربانیان جرایم گسترش دهد که شامل 

Recovery شود.و برنامه محکومیت مجدد می 

 مساوات و برخورداری

 دهد.ادامه می Countyها و خدمات بودجه جدید همچنین به تالش برای لحاظ کردن مساوات در همه برنامه

County Office of Equity and Racial Justice  ابزار جدیدEquity and Racial Justice  خود را به کار

را با در نظر گرفتن اصل مساوات  دهد تا خدمات و تخصیص بودجهاجازه می Countyگرفته است که به ادارات مختلف 

ها بر کند تا درک بهتری از نحوه تأثیرگذاری تخصیصمیبندی کنند. ابزار مذکور از یک رشته پرسش مشخص استفاده اولویت

صورت تاریخی و اند به دست بیاید، افرادی که درآمد کمی دارند و یا بهپذیری که در طول تاریخ به حاشیه رانده شدههای آسیبگروه

 برند.یا در مقطع فعلی از نابرابری رنج می

که در بودجه هم  Countyکند، یکی از اصول حیاتی اقدامات اظ میابزار مذکور همچنین نقش آفرینی اجتماعی را لح

ها داشته هایی بامعنی در مباحث و تصمیم گیریکند تا برای همه اعضای جامعه فرصتی فراهم کند که بتوانند نقشتوسعه پیدا می

 باشند.

 خواهد کرد.تری را به خدمات و اطالعات فراهم تر دسترسی جامعخدمات ترجمه و تفسیر گسترده

میلیون دالری ایجاد  3.5با بودجه ای  Sustainability and Environmental Justiceدفتر جدیدی تحت عنوان 

 های سالمتی دسترسی دارند.شود تا اطمینان حاصل شود همه اقشار به سطح برابری از مراقبت در برابر آسیبمی

به عنوان مرکز اصلی آموزش و  San Diego County Office of Labor Standards and Enforcementو 

ها در زمینه مشکالت کارمندان منابع برای کارفرمایان و کارمندان آنها فعالیت خواهد کرد. این دفتر به تحقیقات و تحلیل داده

 پردازد و به دنبال اجرای قوانینی خواهد رفت که از کارمندان حمایت کند.می

 پایایی و مبارزه با تغییرات آب و هوا

به شدت در  Countyرا درگیر کرده است و  San Diego Countyحاال هم جوامع مختلف تغییرات آب و هوایی همین

 ای و افزایش پایایی برطرف کند.تالش است این مش را از طریق کاهش تولید گازهای گلخانه

 1ای در جوامع خارج از محدوده هزینه خواهد شد، از جمله زهای گلخانهمیلیون دالر برای کاهش تولید گا 25بیش از 

 های شارژ خودروهای برقی.میلیون دالر برای پشتیبانی از ایستگاه



میلیون دالر برای حل  40های ارتقای زیست محیطی هزینه خواهد شد، از جمله میلیون دالر در سایر پروژه 60نزدیک 

 Tijuanaمیلیون دالر برای بهبود  3.4و  Multiple Species Conservationر در برنامه میلیون دال 16.3مشکل سیالب، 

River Valley. 

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

 Countyد کربن را در سال به دام بیندازند در سرتاسر پوند دی اکسی 178،000درخت که قرار است بیش از  3،500بیش از 

 کاشته خواهد شد.

و یک آزمایشگاه سالمت عمومی  Live Well on Wheelsمیلیون دالر برای خرید دو خودروی  2با اختصاص 

ای گلخانه ای کاهش آورد، تولید گازهمتحرک که به جای اجبار مردم برای تردد به مراکز سالمتی خدمات را به درب منزل آنها می

 یابد.در حالیکه دسترسی عادالنه به خدمات درمانی افزایش می –خواهد یافت 

 هاحمایت از خانواده

های شغلی مورد نیاز برای تمرکز بر نیازهای روزمره شهروندان و بویژه این بودجه همچنین شامل تأمین بودجه و موقعیت

 .افراد آسیب پذیرتر، در خانه و محل کار است

تر و افرادی که نابینا یا معلول هستند موقعیت شغلی، خدمات حمایتی در منزل برای افراد بزرگسال مسن 60با اختصاص 

را برعهده دارند تا به  Medi-Calو  CalFreshموقعیت شغلی جدید دیگر هم وظیفه تقویت خدمات حیاتی مانند  100تقویت شد. 

موقعیت شغلی جدید، پشتیبانی  100با افزودن  Child Welfareردم کمک کنند. خدمات تأمین غذا و خدمات درمانی مورد نیاز م

کند و اتصال دهد و خدمات پیشگیری را تقویت میو اسکان مناسب برای کودکان تحت مراقبت را افزایش می خدمات اضطراری

 دهد.ها به خدمات محلی را ارتقا میخانواده

 چهارچوببرای پشتیبانی از  2021سال  America Rescue Plan Actاز طریق  میلیون دالر دریافت شده 31حدود 

Board of Supervisors روان برای افراد جوان و حمایت از  در هزینه کرد در منابع استفاده خواهد شد که شامل خدمات سالمت

 های تغذیه است.مستاجرین و برنامه

Office of Economic Development & Government Affairs  جدیدCounty رشد اقتصادی فراگیر را ،

که بر  کندهای بودجه کمکی را مدیریت میکند و برنامههای یکسان در زمینه هنر و فرهنگ فراهم میکند، فرصتتقویت می

 نهاد تمرکز دارند.های غیرانتفاعی و مردمسازمان

Office of Evaluation, Performance and Analytics  جدیدCountyها و اطالعات تحلیلی را برای ، داده

 .بخشندگذارند و ارائه خدمات را بهبود میکند که بر جوامع ما تأثیر میتری استفاده میسازی تصمیمات آگاهانهزمینه

 ارتقای جوامع و تأمین امنیت آنها

 دهد.هایی را در امنیت و کیفیت زندگی انجام میگذاریبودجه جدید همچنین سرمایه

 Stateو  Interstate 15میلیون دالر برای زمین مخصوص مرکز آتی امنیت عمومی، واقع در  2.9این بودجه مبلغ 

Route 76 ریزی و طراحی یک ایستگاه آتش نشانی جدید در ی آغاز طرحدالر را هم برا 250,000دهد و اختصاص می

Jacumba کند.هزینه می 

https://www.sandiegocounty.gov/content/dam/sdc/auditor/pdf/COSDARPAFramework.pdf


میلیون دالر دیگر برای محافظت از محالت  2.2مبلغ  San Diego County Fire Protection Districtهمچنین، 

سوزی و ساخت موانع آتش سوزی مراتع در مناطق خارج از محدوده از طریق مدیریت فضای سبز کنار جادهو کاهش ریسک آتش

 کند.هزینه می

Public Health Services  موقعیت شغلی جدید برای تداوم تقویت توانایی کلی خود در زمینه مراقبت از  71هم

 سالمت شهروندان تعریف خواهد کرد.

 Calavo، Star Ranch، Lindo، شامل Countyهای میلیون دالر از بودجه برای ساخت و گسترش پارک 1.4مبلغ 

Lake، Park Circle  وWaterfront Park  میلیون دالر برای  1هزینه خواهد شد. وFood Access Initiative  برای ایجاد

 های محلی تأمین اعتبار خواهد شد.باغ

 آفرینی اقشار مختلفنقش

County  وBoard of Supervisors .به شکلی فعال نظر عموم را در تنظیم بودجه جویا شدند 

County  جلسات مجازی بودجه را در هر یک از پنج ناحیهBoard of Supervisor  برگزار کرد؛ جلسات استماع

سایت همچنین یک وب Countyژوئن برگزار کرد.  16ژوئن و یک استماع عصرگاهی را در تاریخ  13عمومی را در تاریخ 

Operational Plan صورت آنالین اعالم آیند استماع عمومی نظرات خود را بهایجاد کرد و به مردم فرصت داد تا در جریان فر

 کنند.

  


