
Nagbibigay ang Mental Health Services Act (MHSA) ng nakalaang pinagkukunan ng pondo sa California 
para sa mga serbisyo sa kalusugan ng pag-iisip sa pamamagitan ng pagpapataw ng 1% buwis sa 
personal na kita na lampas sa $1 milyon. 

Markahan ang Inyong Mga! 

 

 

 

 

Binuo ang Tatlong Taong Plano ng MHSA sa 
pakikipagtulungan ng mga kliyente at pamilya, 
miyembro ng komunidad, kawani, ahensya ng 
komunidad at stakeholder. Kabilang dito ang 
mga priyoridad para sa pagpopondo sa 
hinaharap, pagpapalawak ng programa at/o mga 
pagpapahusay at pagpaplano ng gastusin.  
Kabilang sa mga layunin ng pulong ang: 
 Magbigay ng input at gawing priyoridad ang 

mga pangangailangan sa kalusugan ng 
pag-uugali  

 Gumawa at gawing priyoridad ang mga 
diskarte para sa susunod na tatlong taon  

 Suriin at magbigay ng input sa available 
na isang beses na pagpopondo  

 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 
 

 
 

 
1) Nangangailangan ng 

Pagsasapriyoridad ang MHSA 
Miyerkules, Marso 4, 2020 
3:30 pm – 4:00 pm (MHSARC) 
4:00 pm – 5:30 pm (MHSA)* 
 

County Health Campus, Kwarto 100 
225 37th Ave. San Mateo, CA   

*Isinama ang pulong sa Marso sa Komisyon ng Pag-
abuso sa Paggamit ng Substance at Pagpapagaling ng 
Kalusugan sa Pag-iisip (Mental Health Substance Abuse 
and Recovery Commission, MHSARC), bukas sa publiko 
ang dalawang pulong.  
 

2) Pagsasapriyoridad ng Diskarte  
ng MHSA 
Miyerkules, Abril 29, 2020 
4:30 pm – 6:00 pm  
 

Zoom Meeting: https://zoom.us/j/125761698  
Dial in: +1 669 900 6833 / Meeting ID: 125 761 698  

Makipag-ugnayan kay: 
Doris Estremera, Tagapamahala ng MHSA 
(650) 573-2889	⧫	mhsa@smcgov.org 
www.smchealth.org/MHSA  

 
 

 

 May available na mga bayad para sa mga 
kliyente/miyembro ng pamilya 

 Nagbibigay ng pagsasaling-wika kung kailangan* 
 

*mangyaring makipag-ugnayan kay Tania Perez sa 
(650) 573-5047 o tsperez@smcgov.org, upang 
magpareserba ng mga serbisyo sa wika. 

Batas	sa	Serbisyo	sa	Kalusugan		
ng	Pag‐iisip	(MHSA)	Tatlong	Taong	Plano		

Bukas sa publiko! Sumali sa mga tagapagtaguyod, provider, kliyente at 
miyembro ng pamilya sa pagbibigay ng input sa susunod na 3 taon ng 

pagpopondo ng MHSA. 

Ikaw	ang	tumulong	


