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Quận Cam Nhận Được $27.6 Triệu Ngân Khoản Tặng Dữ cho 

việc Xây Cất Cơ Sở Hạ Tầng liên quan đến Sức Khỏe Tâm Thần 
 
 
(Santa Ana, CA) – Cơ Quan Đặc Trách Y Tế Công Cộng Quận Cam (HCA) Dịch Vụ Phục Hồi và Chữa 

Trị Tâm Thần được tặng dữ một ngân khoản $27,659,059 triệu Mỹ Kim từ tiểu bang như một cơ hội tiên 

khởi tài trợ cho các cơ sở mới hay hiện hữu nhằm giúp các trẻ em , thiếu niên, thiếu niên đang trưởng 

thành và những người bị ảnh hưởng tâm thần hay ảnh hưởng sử dụng ma túy trong suốt thời gian mang 

thai cho đến thời gian hậu sản (perinatal). Ngân khoản này sẽ hỗ trợ cho việc gia tăng thêm 56 giường 

bệnh trong cơ sở chữa trị cho những bệnh nhân bị ảnh hưởng vì ma túy (SUD) tại Quận Cam. Ngân 

khoản sẽ cung cấp 32 giường trị liệu cho các cư dân nội trú (16 giường nam giới, 16 giường nữ giới) và 

thêm 24 giường dành cho những phụ nữ mang thai hay đang có em bé.  

 

Bác Sĩ Veronica Kelley, Y Sĩ Trưởng Phân Khoa Phục Hồi và Tâm Thần phát biểu: “Ngân khoản chính 

yếu này sẽ giúp cho Quận Cam chống trả với những dịch vụ tâm thân gây ra do sự lạm dụng ma túy rất 

cần thiết trong khu vực của Quận chúng ta vốn bị giới hạn về những phương thức trị liệu và nhu cầu quá 

cao, việc gia tăng các giường bệnh dành cho các bệnh nhân tâm thần vì lạm dụng ma túy cho các thiếu 

niên nam giới và các phụ nữ mang thai hay có trẻ sơ sinh và các con em của họ sẽ là một sự thay đổi 

lớn cho nhiều cá nhân trong cộng đồng chúng ta.” 

 

Với ngân khoản $27.6 triệu được tặng dữ từ tiểu bang, quận có thể phục vụ những mục tiêu dân số ấn 

định với những phương thức chữa trị tối hảo bao gồm: 

• Giải pháp chữa trị ngoại trú và các trung tâm chăm sóc sức khỏe 

• Chữa trị khẩn trương và các giường bệnh dành cho bệnh nhân nội trú 

• Những chương trình giúp đỡ những người bị tâm thần vì lạm dụng ma túy phục hồi và những 

kiểu mẫu phục hồi xã hội 

THÔNG CÁO BÁO CHÍ 
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Một sự gia tăng trong các dịch vụ cho phép thêm những phương cách để thay thế trại giam, bệnh viện, 

tình trạng vô gia cư , và vào các dưỡng trí viện và sẽ giúp bỏ đi những khoảng cách chữa trị cho giới trẻ.  

 

Bác sĩ Clayton Chau, Giám Đốc Cơ Quan Đặc Trách Y Tế Công Cộng Quận Cam (HCA) phát biểu: “Cơ 

Quan HCA rất lấy làm hãnh diện phân khoa chữa trị tâm thần MHRS của chúng tôi và những nỗ lực của 

họ bảo đảm được ngân khoản này sẽ giúp cho thành phần dân số có nguy cơ. Những dịch vụ này là yếu 

tố chính cho sự thành công của giới trẻ và làm dễ dàng cho việc chữa trị đầy ý nghĩa đối với các em.”  

 

Quận Cam hiện tại có một nguồn cung cấp cho việc chữa trị cư dân thành phần SUD nhắm vào các phụ 

nữ hiện đang mang thai và/hay có con sơ sinh và không có giường để chữa trị SUD cho bệnh nhân nam 

giới vị thành niên. Ngân khoản sẽ cung cấp thêm giường bệnh phụ trội cần thiết và gia tăng khả năng 

cho các thành phần cá nhân giới trẻ được phục vụ tại Quận Cam lên tổng số 486 người mỗi năm. 

 

Cho đến nay một ngân khoản trị giá $408.5 triệu Mỹ Kim đã được tặng dữ cho 54 dự án cải thiện cơ cấu 

hạ tầng cho việc chăm sóc sức khỏe tâm thần cho trẻ em và giới trẻ. Những thành phận được tặng dữ 

bao gồm các thành phố, quận hạt, các bộ lạc, tổ chức thiện nguyện, và các tổ chức thương mại trên 

toàn tiểu bang. Muốn biết thêm chi tiết vể những ngân khoản này, cũng như các nguồn tài trợ khác của 

Bộ Y Tế Tiểu Bang California, xin vào đây. 
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