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Panimula
Parehong inilatag ng batas ng estado at pederal ang mga kinakailangan para sa
probisyon ng mga pagtatasa at serbisyo hinggil sa pag-uugali. Bibigyan ka ng
fact sheet na ito ng ilang pangunahing impormasyon hinggil sa mga batas na ito
at bibigyan ka ng impormasyon tungkol sa mga karapatan ng iyong anak sa
positibong mga pagtatasa hinggil sa pag-uugali, mga pamamagitan at serbisyo.
Sasabihin din sa iyo ng fact sheet kung saan ka maaaring makakuha ng tulong
sa pagtataguyod kung kailangan mo ito o kung may mga katanungan ka tungkol
sa pagbabago sa batas.1
Sa ilalim ng kasalukuyang batas pederal at estado, ang mga distrito ng paaralan
ay DAPAT magkaloob ng naaangkop na mga serbisyo at suportang nauugnay
hinggil sa pag-uugali, kabilang ang detalyadong gumaganang pagtatasa hinggil
sa pag-uugali at mga plan ng positibong pamamagitan hinggil sa pag-uugali

1

Noong Hulyo ng 2013, bilang bahagi ng proseso ng budget nito, pinawalang-bisa ng California Legislature ang
karamihan sa Hughes Bill, isang set ng mga batas at regulasyon na inuutusan ang mga distrito ng paaralan na
gumawa ng mga partikular na hakbang para maaksyunan ang mga pangangailangan ng mga estudyante ng
espesyal na edukasyon na may mga problema sa pag-uugali. Inuutusan ng Hughes Bill ang mga distrito ng
paaralan na awtomatikong magkaloob ng mga gumaganang pagtatasa ng pagsusuri sa ilang sitwasyon.
Samantalang ang mga pagtatasa na ito ay hindi na awtomatikong kailangan gaya nang inilalarawan sa naunang
batas, ang mga pagtatasa hinggil sa pag-uugali at mga positibong pamamagitan hinggil sa pag-uugali ay
kinakailangan pa rin bilang bahagi ng isang IEP at tinalakay sa publikasyon na ito.

kapag kinakailangan, sa tuwing magkakaroon ng mga pag-uugali ang estudyante
na nakasasagabal sa pag-aaral ng estudyante o iba pang estudyante.

1. Maaari bang tumangging maghandog ang distrito ng paaralan ng
mga serbisyong hinggil sa pag-uugali na kinakailangan ng aking
anak?
Kung ang iyong anak ay may mga pag-uugali na nakasasagabal sa pag-aaral ng
iyong anak o iba pang bata, inuutos ng batas pederal na DAPAT isaalang-alang
ng koponan ng IEP kung aling mga suporta sa pag-uugali at mga istratehiya at
iba pang serbisyo ang kinakailangan upang mabenepisyuhan ang iyong anak
mula sa edukasyon sa pinakakaunting mapaglimitang kapaligiran. [34 C.F.R.
Sec. 300.324(a)(2),(b)(2).] Kailangang ipagkaloob ng distrito ng paaralan ang uri
ng pagtatasa, plan, mga serbisyo o suporta na pinagpasyahan ng koponan ng
IEP ng iyong anak na mga kinakailangan para matulungan ang iyong anak sa
kanyang pag-uugali sa paaralan para mabenipisyuhan ang iyong anak sa
edukasyon at hindi kailangang lumipat sa isang mas mapaglimitang kaligiran,
tulad ng isang espesyal na araw na klase o programa sa paggagamot sa umaga,
dahil sa pag-uugali ng iyong anak.
Kung ang iyong anak ay mayroong malalang mga pag-uugali, tulad ng agresibo
o mga pag-uugaling sinasaktan ang sarili, hindi na kinakailangan ng distrito ng
paaralan na awtomatikong magkaloob ng “functional analysis assessment” o
“positive behavior intervention plan”, ngunit dapat isaalang-alang ng koponan ng
IEP kung kinakailangan ng iyong anak ng functional analysis assessment o
positive behavior intervention plan kasama sa pagsasaalang-alang sa iba pang
serbisyo o istratehiya para maaksyunan ang kanyang mga pangangailangan sa
pag-uugali. Kung nagkaroon na ang iyong anak ng plan ng suporta sa paguugali na hindi naging mabisa sa pag-aksyon sa mapanghamong pag-uugali,
dapat mo itong tukuyin sa koponan ng IEP at hilingin na makatatanggap ang
iyong anak ng detalyadong pagtatasa ng gumaganang pagtatasa hinggil sa paguugali, tulad ng isang functional analysis assessment para may sapat na
impormasyon ang koponan ng IEP para bumuo nang mas detalyadong plan ng
positibong pamamagitan ng pag-uugali.
Kung ang iyong anak ay may mga pag-uugali na nakasasagabal sa pag-aaral ng
iyong anak o iba pang bata, dapat magsama ang IEP ng pahayag ng mga
serbisyong kaugnay sa espesyal na edukasyon at pag-uugali at mga pandagdag
na tulong, at mga serbisyo na ipagkakaloob sa iyong anak, at isang pahayag ng
nasusukat na taunang mga layunin ng pag-uugali na idinisenyo para aksyunan
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ang mga pangangailangan sa pag-uugali ng iyong anak. [34 C.F.R. Sec.
300.320(a)(2),(4).] Kung ang IEP ng iyong anak ay walang nilalamang mga
serbisyo o istratehiya para aksyunan ang pag-uugali o walang mga layuning
nauugnay sa mga pangangailangan sa pag-uugali ng iyong anak, dapat mong
isaalang-alang na maghain ng reklamo sa California Department of Education.
Kung ang IEP ng iyong anak ay naglalaman ng mga walang-bisang serbisyo,
suporta o mga istratehiya para maaksyunan ang mga pangangailangang hinggil
sa pag-uugali na ito, maaari mong isaalang-alang ang paghahain ng kahilingan
ng pagdinig ng due process. [Tingnan ang Kabanata 6, Impormasyon sa Due
Process at mga Reklamo sa Pagtalima, Mga karapatan ng Espesyal na
Edukasyon at mga Reponsibilidad
http://www.disabilityrightsca.org/pubs/504001Ch06.]

2. Ano ang dapat kong gawin para matiyak na makakukuha ang
aking anak ng kinakailangan na pagtatasa at mga serbisyo sa paguugali?
Kung ang iyong anak ay may mga pag-uugali na nakasasagabal sa pag-aaral ng
iyong anak o iba pang kakayahan ng bata na matuto, dapat kang gumawa ng
nakasulat na kahilingan para sa isang pagpupulong ng IEP para malaman kung
aling mga suporta at serbisyo ang kinakailangan ng iyong anak para
maaksyunan ang pag-uugali ng iyong anak sa isang positibong paraan. Ang mga
serbisyo ng koponan ng IEP ay dapat isaalang-alang magsama ng detalyadong
gumaganang pagtatasa hinggil sa pag-uugali, isang plan ng suporta sa paguugali at kung naaangkop, isang positibong plan ng pamamagitan ng pag-uugali,
ang minsanang tulong hinggil sa pag-uugali, pagsasanay at konsultasyon ng
magulang at/o guro sa isang espesyalista sa pag-uugali, pagpapayo, mga
kasanayang panlipunan, anger management at/o iba pang serbisyo at istratehiya
na pinaniniwalaan mong kinakailangan ng iyong anak.
Bago sa pulong ng IEP, maaaring gusto mo ring gumawa ng nakasulat na
kahilingan para sa isang gumaganang pagtatasa hinggil sa pag-uugali, lalunglalo kung nakapagbuo ang paaralan ng plan ng suporta hinggil sa pag-uugali o
gumamit ng ibang istratehiya hinggil sa pag-uugali na hindi gumana para
mapabuti ang mapanghamong pag-uugali ng iyong anak. Ang pagtatasa na ito
ay dapat maidisenyo para makakuha ng detalyadong impormasyon tungkol sa
pag-uugali ng iyong anak (tulad ng isang detalyadong paglalarawan ng paguugali, gaano ito kadalas mangyari, gaano ito tumatagal, saan ito nangyayari, at
ano ang nangyayari bago palang at pagkatapos maging abala ang iyong anak sa
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mapanghamong pag-uugali) at ang mga kapaligiran sa pag-aaral ng iyong anak
para matulungan ang koponan ng IEP na matukoy kung bakit nagiging abala ang
iyong anak sa mapanghamong pag-uugali at ano ang maaaring gawin para
tulungan ang iyong anak dito. Ang Office of Special Education Programs (OSEP)
ay inilarawan ang mga gumaganang pagtatasa hinggil sa pag-uugali bilang
“evaluations” sa ilalim ng IDEA. Kung gayon, dapat mong payuhan ang distrito
ng paaralan na kapag hihiling ka ng FBA, ang lahat ng legal na kinakailangan na
nauukol sa ibang pagsusuri at pagpapasya ay lalapat.2
Ang paaralan ay may 60 araw mula sa kung kailan ka lumagda ng plan ng
pagtatasa na kinabibilangan ng gumaganang pagtatasa hinggil sa pag-uugali
para isagawa ang pagtatasa at para ganapin ang isa pang pulong ng IEP para
talakayin ang mga resulta ng pagtatasa at para pagpasyahan kung anong mga
serbisyo, suporta at iba pang positibong istratehiya sa pag-uugali na
kinakailangan ng iyong anak. [Cal. Ed. Code Sec. 56344(a)]
Kung magsasagawa ang distrito ng paaralan ng gumaganang pagtatasa hinggil
sa pag-uugali ng iyong anak ngunit sa palagay mo ay hindi nakatutulong ang
pagtatasa sa pagtukoy sa kung anong mga uri ng mga suporta at serbisyo
hinggil sa pag-uugali ang kinakailangan ng iyong anak, o hindi ka sumasangayon sa pagtatasa ng distrito ng paaralan sa ibang dahilan, inirerekumenda
namin na humiling ka ng independent educational evaluation (IEE) sa gastos ng
publiko. [34 C.F.R. Sec. 300.502; Cal. Ed. Code Sec. 56329(b).]
Dapat mong gawing nakasulat ang kahilingang ito sa distrito ng paaralan at
piliting ipaliwanag ang mga partikular na bahagi ng pagtatasa o ang mga
pamamaraang gingamit para isagawa ang pagtatasa na hindi mo sinasangayunan. Kung gagawa ka ng kahilingan para sa isang malayang edukasyonal na
pagsusuri at pagpapasya, inuutusan ng batas ang distrito ng paaralan na
alinman sa sumang-ayong magbayad para sa pagtatasa na ito o maghain para
sa isang pagdinig ng due process para ipakita na “naaangkop” ang pagtatasa ng
distrito. [34 C.F.R. Sec. 300.502; Cal. Ed. Code Sec. 56329(b).]
Sa hulihan ng fact sheet na ito nagbibigay kami ng sampol ng sulat na maaari
mong gamitin para humiling ng IEP para mapagpasyahan ang mga

2

Ang memo ng OSEP, yayamang hindi batas na umiiral, ay maaaring gamitin para udyukan
ang distrito ng paaralan na gamitin ang parehong mga pamamaraan sa isang FBA gaya sa
alinmang ibang pagtatasa. Ang talakayan ng memo na iyon ay matatagpuan sa
http://www.cde.ca.gov/sp/se/ac/bipleafaq.asp.
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pangangailangan ng iyong anak kaugnay sa kanya o pag-uugali at/o para
humiling ng gumaganang pagtatasa hinggil sa pag-uugali. Naglakip din kami ng
sampol ng sulat para humiling ng malayang edukasyonal na pagsusuri at
pagpapasya kung hindi ka sasang-ayon sa gumaganang pagtatasa hinggil sa
pag-uugali na ibinibigay ng distrito ng paaralan.

3. Kailan maaaring gumamit ang distrito ng paaralan ng emergency
na pamamagitan hinggil sa pag-uugali tulad ng pagpipigil o
paghihiwalay sa aking anak?
Ang bahaging ito ng batas ng California ay hindi nagbago. Ang mga distrito ng
paaralan ay maaari lamang gumamit ng emergency na mga pamamagitan
kapag:
1. nagiging abala ang iyong anak sa hindi mahulaan, likas na pag-uugali at
2. naghahandog ang pag-uugali ng panganib ng malalang pisikal na pinsala
sa estudyante o iba pa
at
3. ang mapanganib na pag-uugali ay hindi kaagad napipigilan ng isang digaanong mapaglimitang pagtugon kaysa sa emergency na pamamagitan.
[Cal. Ed. Code Sec. 56521.1(a).]
Hindi dapat kailanman ipamalit ng mga distrito ng paaralan ang paggamit ng
hinggil sa pag-uugaling emergency na mga pamamagitan para sa sitematikong
positibong mga pamamagitan hinggil sa pag-uugali. [Cal. Ed. Code Sec.
56521.1(b).]
Pinagbabawalan ang mga distrito ng paaralan sa paggamit ng mga uri ng
pamamagitan kung saan ay mga nakapipinsala sa kalusugan o kapakanan ng
isang estudyante tulad ng mga pamamagitan kung saan ay malamang na
magdudulot ng sakit, kung saan ay ipinagkakaila ang sapat na tulog, pagkain,
tubig, silungan, kumot, pisikal na kaginhawahan, o paggamit sa mga pasilidad ng
banyo ng estudyante; o kung saan ay malamang na daranas ang iyong anak sa
berbal na pang-aabuso, pangungutya o panghihiya; o kung saan ay inaasahan
na magiging sanhi sa iyong anak ng sobrang emosyonal na pagkagimbal. [Cal.
Ed. Code Sec. 56521.1(d).]
Maaaring gumamit ang paaralan ng emergency na pamamagitan tulad ng pisikal
na pagpipigil sa iyong anak lamang hangga't kinakailangan para makontrol ang
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mapanganib na pag-uugali at gagamitin lamang ang lakas ng puwersa na
makatwiran at kinakailangan batay sa mga pagkakataon. [Cal. Ed. Code Sec.
56521.1(b),(c).]
Kung naniniwala kang ginagamit ng paaralan ng iyong anak ang isa sa mga
ipinagbabawal na uri ng pamamagitan sa iyong anak o paulit-ulit na gumagamit
ng pagpipigil o paghihiwalay o iba pang pamamagitan sa iyong anak tulad ng
pagtawag sa pulis nang hindi binibigyan ang iyong anak ng isinaindibidwal na
positibong suporta ng pag-uugali, dapat mong kontakin ang isang espesyal na
abogado o tagapagtaguyod ng edukasyon.

4. Anong mga karapatan ang mayroon ako at aking anak kung
gagamit ang Distrito ng Paaralan ng emergency na pamamagitan ng
pag-uugali tulad ng pisikal na pagpipigil sa aking anak?
Kung gagamit ang paaralan ng emergency na mga pamamagitan sa pag-uugali
sa iyong anak, dapat kang abisuhan dito ng mga distrito ng paaralan sa loob
nang isang araw ng eskuwela. [Cal. Ed. Code Sec. 56521.1(e).]
Dapat din magpuno ang distrito ng paaralan ng ulat ng emergency hinggil sa
pag-uugali ng impormasyon tungkol sa mga kaganapan na humahantong sa
paggamit sa emergency na pamamagitan ng pag-uugali at tungkol sa paggamit
ng pamamagitan at ilagay ito sa file ng iyong anak. [Cal. Ed. Code Sec.
56521.1(e).] Hindi inuutusan ang distrito na bigyan ka ng kopya ng ulat na ito
maliban lang kung hihilingin ito. Inirerekumenda namin na gumawa ka ng
nakasulat na kahilingan para sa ulat na ito kung mabalitaan mo na ginamit sa
iyong anak ang emergency na pamamagitan.
Kung ang iyong anak ay walang plan ng pamamagitan hinggil sa pag-uugali,
kung gayon dapat mag-schedule ang distrito ng paaralan ng pulong ng IEP sa
loob nang dalawang araw ng emergency na pamamagitan para matukoy kung
ang gumaganang pagtatasa hinggil sa pag-uugali ay kinakailangan at para
matukoy kung kinakailangan ng iyong anak ng plan ng emergency na pag-uugali
habang isinasagawa ang pagtatasa. [Cal. Ed. Code sec. 56521.1(g).]
Kung mayroon ng positibong plan ng pamamagitan ng pag-uugali ang iyong
anak, dapat mag-schedule ng pulong ng IEP ang distrito para repasuhin at
maaaring palitan ang plan na ito kung gumamit ang paaralan ng emergency na
pamamagitan ng pag-uugali sa iyong anak dahil naging abala ang iyong anak sa
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pag-uugali na hindi nasasaklawan sa plan o hindi naging mabisa ang plan ng
iyong anak sa pag-aksyon sa pag-uugali. [Cal. Ed. Code sec. 56521.1(h).]
Kung nasabihan kang gumamit ang paaralan ng iyong anak ng emergency na
pamamagitan hinggil sa pag-uugali tulad ng pagpipigil o paghihiwalay, dapat
mong paalalahanan ang distrito ng paaralan sa kanilang obligasyon na magschedule ng pulong ng IEP para bumuo ng bago o magbago ng plan ng suporta
sa pag-uugali para sa iyong anak. Kung hindi ito gagawin ng distrito ng paaralan,
inirerekumenda namin na maghain ka ng reklamo sa pagtalima.

5.

Saan pa ako makahahanap ng patnubay sa isyu na ito?

Ang California Department of Education (CDE) ay naglathala ng dokumento ng
detalyadong katanungan at kasagutan na inaaksyunan ang mga kinakailangan
ng local educational agency (LEA) na nuugnay sa pagkakaloob ng mga
pagtatasa hinggil sa pag-iisip at mga serbisyo. Ang form ng katanungan at
kasagutan ay nakalaan sa online sa:
http://www.cde.ca.gov/sp/se/ac/bipleafaq.asp
Tinatalakay ng sheet na iyon ang memo ng OSEP na naglalarawan ng mga
pagtatasa hinggil sa pag-uugali bilang mga pagsusuri at papapasya sa ilalim ng
IDEA, na tinalakay sa katanungan 2 sa i taas.

6.

Saan ako makakukuha ng tulong kung kailangan ko ito?

Kung mayroon kang anumang katanungan tungkol sa pagbabago ng batas na ito
o makapanagpo ng anumang ibang problemang nauugnay sa mga pag-uugali ng
iyong anak sa paaralan, tawagan ang Disability Rights California sa 1-800-7765746 para sa payo. Nagpapanatili rin ang California Office of Administrative
Hearings ng listahan ng libre at murang mga abogado na makatutulong sa mga
magulang. Maaari mo silang tawagan para humiling ng kopya sa (916) 2630550, o kung mayroon kang access sa Internet, nakalaan sa online ang isang
kopya sa:
http://www.documents.dgs.ca.gov/oah/SE/SE%20advocacy%20list.pdf
Karagdagang mga Mapagkukunan:
Mga sampol ng Sulat
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Sampol ng Sulat na Humihiling ng pulong ng Gumaganang Pagtatasa
Hinggil sa Pag-uugali at IEP
Magulang
Address
Numero ng Telepono
Petsa
Direktor ng Espesyal na Edukasyon
Lokal na Pinag-isang Distrito ng Paaralan
Address
Hinggil sa: Pangalan ng Bata
Minamahal na Direktor ng Espesyal na Edukasyon
Natanggap namin ang pagtatasa ng aming anak na kinumpleto ng mga tauhan
ng distrito noong [ilagay ang petsa ng pagtatasa]. Hindi kami sumasang-ayon sa
pagsusuri at pagpapasya na ito dahil hindi nito kasama ang sapat na
gumaganang pagtatasa hinggil sa pag-uugali ng aming anak. Dahil naniniwala
kami na hindi nagpapakita ang kasalukuyang pagsusuri at pagpapasya ng
tumpak na paglalarawan ng mga pangangailangan hinggil sa pag-uugali ng
aming anak, kabilang ang paggana ng pag-uugali ng aming anak at mga sanhing
pangkapaligiran kung saan ay maaaring makapag-ambag sa pag-uugali,
humihiling kami ng malayang gumaganang pagtatasa hinggil sa pag-uugali sa
gastos ng publiko, alinsunod sa 34 CFR Section 300. 502.
Hindi rin kami sumasang-ayon sa pagtatasa dahil:
[magsama ng anumang dahilan na hindi mo sinasang-ayunan sa pagtatasa,
kabilang ang isa o higit pa sa sumusunod na pahayag kung mag-a-apply sila]
Ang mga obserbasyon, panayam at iba pang datos na ibinatay ang pagtatasa ay
hindi sapat na komprehensibo para makilala ang paggana o layunin ng paguugali ng aking anak at maaksyunan ang lahat ng pangangailangan hinggil sa
pag-uugali ng aking anak.
Hindi kasama sa pagtatasa ang pagsusuri ng mga nauna (mga kaganapang
nangyari bago pa) at mga kinahinatnan (mga kaganapang nangyayari bilang
resulta) ng mapaghamong pag-uugali ng aking anak at/o ng positibong
altenatibong pag-uugali ng aking anak at kung kaya ay hindi direktang
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tinutulungan ang koponan ng IEP sa pagbuo o pagbabago ng plan ng positibong
pamamagitan ng pag-uugali para sa aking anak.
Ang pagtatasa ay hindi isinagawa ng mga kawani na mga sinanay o
eksperiyensado sa pagsasagawa ng gumaganang pagtatasa hinggil sa paguugali.
Inuutusan ka ng mga regulasyon ng pederal na tumugon sa kahilingang ito “nang
walang hindi kailangang pagkaantala” sa pamamagitan ng alinman sa pagtitiyak
na pagkakalooban mo ang aking anak ng malayang edukasyonal na pagsusuri at
pagpapasya sa gastos ng publiko o paghain ng abiso ng reklamo ng due process
para humiling ng pagdinig at para patunayan na naaangkop ang iyong
gumaganang pagtatasa hinggil sa pag-uugali. (34 CFR section 300.502(b).)
Umaasa kaming makikipagtulungan sa iyo na magkatulong na sasang-ayon sa
isang karapat-dapat na malayang tagapagtasa at umpisahang sumulong sa
malayang gumaganang pagtatasa hinggil sa pag-uugali nang naaayon sa mga
kinakailangan ng pagtatasa ng pederal at estado.
Mangyaring tumugon sa kahilingang ito sa lalong madaling panahon.
Lubos na gumagalang,
Magulang
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Sampol na Sulat sa Distrito ng Paaralan na Humihiling ng Malayang
Gumaganang Pagtatasa Hinggil sa Pag-uugali sa Gastos ng Publiko
Magulang
Address
Numero ng Telepono
Humihiling din ako ng
Petsa
Direktor ng Espesyal na Edukasyon
Lokal na Pinag-isang Distrito ng Paaralan
Address
Hinggil sa: Pangalan ng Bata
Minamahal na Direktor ng Espesyal na Edukasyon
Sumulat ako para isangguni ang aking anak para sa isang gumaganang
pagtatasa hinggil sa pag-uugali. Ang aking anak ay may mga pag-uugali na
nakasasagabal sa kanyang pag-aaral at iba pang kakayahang matuto ng mga
bata. Bukod pa rito, ang plan ng suporta sa pag-uugali at mga istratehiya ng
pamamagitan ay kasalukuyang nasa IEP ng aking anak ay naging hindi mabisa
sa pag-aksyon sa mga pag-uugali na ito.
Umaasa akong makatatanggap ng plan ng pagtatasa sa loob nang 15 araw.
Nauunawaan kong kailangan mong kumpletuhin ang gumaganang pagtatasa
hinggil sa pag-uugali at magdaos ng pulong ng IEP para talakayin ang pagtatasa
sa loob nang 15 araw sa petsa nang nilagdaan ko ang plan ng pagtatasa.
Mangyaring bigyan ako ng mga kopya ng mga ulat ng pagtatasa nang isang
linggo bago sa pulong ng IEP para makahulugan akong makalalahok sa pulong
na iyon.
[Opsyonal: Hinihiling ko rin na ang pulong ng IEP ay mai-schedule sa lalong
madaling panahon para malaman kung anong mga suporta hinggil sa pag-uugali
ang maaaring maipagkaloob sa aking anak habang kasalukuyang isinasagawa
ang gumaganang pagtatasa hinggil sa pag-uugali. Nauunawaan ko na kailangan
kang mag-schedule ng pulong ng IEP na hindi lalampas nang tatlumpung araw
sa petsa ng kahilingan na ito.]
Lubos na gumagalang,
Magulang
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Gusto naming makabalita sa iyo! Pagkatapos basahin ang fact sheet na ito
mangyaring tanggapin ang maikling survey na ito at ibigay sa amin ang iyong
feedback.
Bersyon ng Ingles: http://fs12.formsite.com/disabilityrightsca/form54/index.html
Bersyon ng Spanish: http://fs12.formsite.com/disabilityrightsca/form55/index.html
Ang Disability Rights California ay pinopondohan ng iba’t ibang pinangkukunan,
para sa kumpletong listahan ng mga nagpopondo, pumunta sa
http://www.disabilityrightsca.org/
Documents/ListofGrantsAndContracts.html.

Ang California Mental Health Services Authority (CalMHSA) ay isang
organisasyon ng mga gobyerno ng county na nagtutulungan para mapabuti ang
mga kinalabasan ng kalusugan sa pag-iisip para sa mga indibidwal, pamilya at
mga komunidad. Ang mga programa na Pang-iwas at Maagang Pamamagitan
na ipinatutupad ng CalMHSA ay mga pinopondohan ng mga county sa
pamamagitan ng naaprobahan ng botante na Mental Health Services Act (Prop
63). Prop. 63 ang nagkakaloob ng pagpopondo at balangkas na kinakailangan
para palawakin ang mga serbisyo ng kalusugan sa pag-iisip sa dating mga
populasyong napagsilbihan nang kulang at lahat ng iba't ibang komunidad ng
California.

