
 

Portland Public Schools là chủ sử dụng lao động không phân biệt đối xử, hành động tích cực và mang lại cơ hội bình 
đẳng. 

Trung Tâm Y Tế Học Sinh cung cấp các dịch 
vụ y tế miễn phí cho tất cả học sinh PPS 

Sức khỏe học sinh là một trong những ưu tiên lớn nhất của Portland Public Schools, và 

nhờ sự hợp tác với các tổ chức y tế, tất cả học sinh của chúng tôi đều được tiếp cận với 

các dịch vụ y tế miễn phí. 

Trong số các lựa chọn này: 

Quận Multnomah có Trung Tâm Y Tế Học Sinh tại tám cơ sở của các trường trung học, 

bao gồm năm cơ sở trong PPS: Cleveland, Franklin, Jefferson, Madison (tại khu trường 

Marshall) và Roosevelt. Các trung tâm này đều chấp nhận mọi hình thức bảo hiểm và sẽ 

khám cho các học sinh không có bảo hiểm. Tuyệt đối không phải bỏ tiền túi trả phí cho 

bất kỳ dịch vụ nào.  

Các trung tâm mở cửa cho bất kỳ cư dân nào của Quận Multnomah từ 5 đến 18 tuổi và 

cung cấp một loạt các dịch vụ, bao gồm cả vật lý thể thao; điều trị bệnh và chấn thương; 

khám sáng lọc thị lực, nha khoa và kiểm tra huyết áp; tiêm chủng; các dịch vụ sức khỏe 

tâm thần; và dịch vụ sức khỏe sinh sản phù hợp với độ tuổi. Các gia đình có thể tải về 

biểu mẫu trực tuyến để điền vào và mang đến cuộc hẹn để tiết kiệm thời gian. 

Mặc dù Quận Multnomah đã đóng cửa các trung tâm y tế học sinh tại Cesar Chavez K-8 

và George Middle School vào đầu năm nay, và tại Harrison Park K-8 và Lane Middle 

vào năm trước, học sinh PPS vẫn có thể sử dụng bất kỳ trung tâm y tế học sinh nào của 

quận, kể cả của PPS tại các trường trung học phổ thông Centennial, David Douglas và 

Parkrose. Xem trang web của chương trình để biết giờ giấc và thông tin liên lạc.  

Một trường trung học phổ thông PPS khác, Benson Polytechnic, hiện đang cung cấp 

các dịch vụ y tế tại Benson Wellness Center. Phòng khám này hợp tác với Đại Học 

Khoa Học Chăm Sóc Sức Khỏe Oregon, cùng với Quận Multnomah cũng cung cấp các 

dịch vụ sức khỏe tâm thần. 

Trung tâm chủ yếu phục vụ cộng đồng Benson, bao gồm chương trình Evening 

Scholars và Alliance at Benson, nằm trong khuôn viên Benson, nhưng cũng chào đón 

tất cả sinh viên PPS khi mở cửa hoạt động. Xem trang web của trung tâm để biết giờ 

giấc và thông tin khác. 

Học sinh tại Trường Faubion K-8 có quyền sử dụng Kaiser Permanente 3 to PhD 

Wellness Center, một phần trong thỏa thuận dùng chung khu trường với Kaiser, Đại Học 

Concordia và Dịch Vụ Gia Đình Trillium. 

Trường Grant High School, đã mở cửa trở lại trong năm nay sau quá trình hai năm xây 

dựng lại hiện đại hóa, hiện có một không gian dành riêng cho trung tâm y tế học sinh và 

đang tìm cách hợp tác với một cơ quan y tế bên ngoài. 

https://multco.us/health/student-health-centers
https://multco.us/school/student-health-centers-locations-and-hours
https://www.pps.net/site/Default.aspx?PageID=5953

