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Thông cáo ngay lập tức: PHƯƠNG PHÁP MỚI VÀ SÁNG TẠO CHO CÁC DỊCH VỤ QUAN HỆ TÌNH 
CẢM LÀNH MẠNH KHỞI ĐẦU TẠI HAI TRƯỜNG TRUNG HỌC PORTLAND 

Portland, OR. Ngày 17 tháng Tư, 2018 - Các cơ quan Oregon School-Based Health Alliance, 
Raphael House of Portland, Volunteers of America Home Free, và Sở Học chánh Portland vui 
mừng thông báo sự ra mắt của một chương trình hợp tác cung cấp các dịch vụ Tư vấn Mối quan 
hệ tình cảm lành mạnh tại Trường Trung Học Cleveland và Franklin.  

Ngày càng có nhiều sự công nhận về tỷ lệ bạo lực của mối quan hệ tình cảm thanh  niên và ảnh 
hưởng của nó đối với sự lành mạnh về mặt xã hội, cảm xúc và giáo dục của các học sinh. Trong 
nỗ lực cung cấp các nguồn lực toàn diện cho các học sinh tìm kiếm sự hỗ trợ trong việc phát 
triển các mối quan hệ tình cảm lành mạnh, cơ quan Oregon School-Based Health Alliance đã 
phát triển Dự án Thực hiện Đạo luật Quan hệ Tình cảm Thiếu niên Lành mạnh (Healthy Teen 
Relationship Act Implementation Project) hợp tác với Raphael House of Portland, Volunteers of 
America (VOA) Home Free, Sở Học Chánh Portland và Trung Tâm Y Tế Học Sinh tại các Trường 
Trung Học Cleveland và Franklin. Chương trình thí điểm này chưa từng có ở Hoa Kỳ và hiện là 
chương trình trường công lập duy nhất đuợc phê chuẩn cung cấp các dịch vụ ủng hộ bảo mật 
trong trường cho thanh thiếu niên. Quỹ E.C. Brown tài trợ cho dự án này. 

Đạo Luật Quan Hệ Tình cảm Thiếu Niên Lành Mạnh (HTRA) đã được thông qua vào tháng Giêng 
năm 2013 (Oregon House Bill 4077), và ủy nhiệm các sở học chánh trong Oregon áp dụng các 
chính sách và chương trình giải quyết vấn đề bạo lực của mối quan hệ tình cảm thanh niên. Tuy 
nhiên, không có ngân quỹ tài trợ dự luật này, và không có trường nào của Oregon hiện đang đáp 
ứng đầy đủ các yêu cầu của HTRA. Dự án Thực hiện Đạo luật Quan hệ Tình cảm Thiếu niên Lành 
mạnh, được khái niệm và quản lý bởi Oregon School-Based Health Alliance nhằm tạo ra một mô 
hình thí điểm để thực hiện HTRA, có thể được tái tạo tại các trường khác trong tương lai. 

Các dịch vụ ủng hộ quan hệ tình cảm lành mạnh được cung cấp bởi những người ủng hộ có kinh 
nghiệm từ Raphael House of Portland và VOA Home Free, hai tổ chức phi lợi nhuận có trụ sở tại 
Portland đã giảng dạy các giáo trình quan hệ tình cảm lành mạnh trong các lớp học của Sở Học 
Chánh Portland trong hơn 12 năm. Xây dựng trên mối quan hệ bền vững với các học sinh, giáo 
viên và quản trị viên ở cả hai trường, những người ủng hộ mối quan hệ tình cảm lành mạnh sẽ 
giúp thanh thiếu niên riêng từng người một và hỗ trợ toàn trường trong việc tạo ra một môi 
trường khuyến khích các mối quan hệ tình cảm an toàn, công bằng và lành mạnh. 

Bắt đầu từ ngày 16 tháng Tư năm 2018, các học sinh tại các trường Trung Học Cleveland và 
Franklin sẽ có thể tiếp cận với những Người Ủng Hộ Quan Hệ Tình Cảm Lành Mạnh hai ngày mỗi 
tuần trong Trung Tâm Y Tế Học Sinh của trường. Một trong ba thanh thiếu niên sẽ trải nghiệm 
một số hình thức hành hạ ngược đãi và những người ủng hộ mối quan hệ tình cảm lành mạnh 
cung cấp các dịch vụ cần thiết và trị giảm chấn thương cho thanh thiếu niên cần hỗ trợ sau khi bị 
bạo lực tình dục.  
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Theo yêu cầu của các học sinh, những người ủng hộ cung cấp sự hỗ trợ bảo mật và liên tục riêng 
từng cá nhân, đánh giá an toàn và lập kế hoạch và giới thiệu tới các nguồn lực cộng đồng, y tế và 
giáo dục. Những người ủng hộ từ Raphael House và VOA Home Free cũng sẽ tổ chức và điều 
khiển các cuộc hội thảo và huấn luyện cho các học sinh, giáo viên và phụ huynh; và làm việc chặt 
chẽ với các quản trị viên để phát triển các chính sách và thủ tục để hỗ trợ một môi trường 
khuyến khích các mối quan hệ tình cảm lành mạnh. 

Nếu quý vị có các thắc mắc về Dự án Thực hiện Đạo luật Quan hệ Tình cảm Thiếu niên Lành 
mạnh, vui lòng liên lạc với Cô Ashley McAllister, Giám đốc Chương trình tại Oregon School-Based 
Health Alliance, ashley@osbha.org hoặc (503) 719 4515  

 

mailto:ashley@osbha.org


 

Dịch vụ Tư vấn Quan hệ Tình cảm Lành mạnh Hiện có tại Trường Cleveland và 
Franklin 

Ngày càng có nhiều sự công nhận về tỷ lệ bạo lực của mối quan hệ tình cảm thanh thiếu niên và ảnh 
hưởng của nó đối với sự lành mạnh về mặt xã hội, cảm xúc và giáo dục của các học sinh. Trong nỗ lực 
cung cấp các nguồn lực toàn diện cho các học sinh tìm kiếm sự hỗ trợ trong việc phát triển các mối quan 
hệ tình cảm lành mạnh, các trường Trung Học Cleveland và Franklin sẽ bắt đầu cung cấp các dịch vụ ủng 
hộ quan hệ tình cảm lành mạnh vào ngày 16 tháng 4 năm 2018. Các Chuyên gia Ủng hộ Quan hệ Tình 
cảm Lành mạnh cung cấp các dịch vụ cần thiết và giảm chấn thương cho các học sinh cần hỗ trợ vì bạo 
lực tình dục.  

Những Người Ủng hộ mối quan hệ tình cảm lành mạnh cung cấp các dịch vụ sau: 
 

Hỗ trợ riêng từng học sinh 

 

Hỗ trợ cộng đồng trường học 
 

Trợ giúp bí mật và liên tục khi được yêu cầu: 

• Đánh giá và lập kế hoạch an toàn 

• Giới thiệu đến các nguồn lực cộng đồng, y tế và 
giáo dục 

• Hỗ trợ tình cảm riêng từng học dinh 

 

Hỗ trợ toàn trường để tạo một môi trường 
khuyến khích mối quan hệ an toàn và lành 
mạnh:  

• Các chương trình và hội thảo giáo dục cho các 
học sinh, giáo viên và phụ huynh 

• Tài nguyên và huấn luyện các giáo viên và 
nhân viên trung tâm y tế trường học. 

 

Các dịch vụ ủng hộ quan hệ tình cảm lành mạnh được cung cấp bởi Raphael House of Portland và VOA 
Home Free, hai tổ chức phi lợi nhuận có trụ sở tại Portland đang giảng dạy các chương trình quan hệ 
tình cảm lành mạnh trong các lớp học của Sở Học Chánh Portland trong hơn 12 năm. Tài nguyên này 
đang được cung cấp như một phần của Dự án Thực hiện Đạo luật Quan hệ Tình cảm Thiếu niên Lành 
mạnh (Healthy Teen Relationship Act Implementation Project) đuợc quản lý bởi Oregon School-Based 
Health Alliance với sự hợp tác của Raphael House of Portland, VOA Home Free, Sở Học Chánh Portland, 
và Trung tâm Y tế Học sinh Cleveland và Franklin. 
 

Những Chuyên gia Ủng hộ mối Quan hệ Tình cảm Lành mạnh bị ràng buộc bởi các quy định để duy trì tính 
bảo mật của tất cả những người chia sẻ thông tin với họ, vì vậy họ không phải bắt buộc báo cáo. Họ sẽ 
giúp học sinh tiết lộ thông tin cho người thứ ba nếu và khi học sinh chọn như vậy.  Nếu ai đó tiết lộ thông 
tin cho một Người Ủng hộ mối Quan hệ Tình cảm Lành mạnh và họ tin rằng người tiết lộ hoặc một người 
khác đang gặp nguy hiểm, thì Người Ủng hộ sẽ cố gắng hết sức để giúp người tiết lộ thực hiện một báo 
cáo cho các cơ quan có thẩm quyền, cung cấp hỗ trợ và lập kế hoạch an toàn khi cần thiết. Những Người 
Ủng hộ mối Quan hệ Tình cảm Lành mạnh cũng sẵn sàng giúp phụ huynh thông qua các thắc mắc và tình 
huống khó khăn. Họ làm việc chặt chẽ với các trường học để duy trì sự an toàn của mỗi học sinh, và thực 
hiện theo các phương pháp hợp tác tốt nhất. 

Nếu quý vị có thắc mắc về chương trình này, vui lòng liên lạc: 
Cô Ashley McAllister, Giám đốc Chương trình tại Oregon School-Based Health Alliance 
– ashley@osbha.org 
Cô Elisa Schorr, Giám đốc các Chương trình Trung học tại Sở học chánh Portland - ewinger@pps.net 

mailto:ashley@osbha.org
mailto:ewinger@pps.net
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