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Những người bênh vực mối quan hệ tình cảm lành 
mạnh có sẵn cho các học sinh 

Cô Liane O’Banion, Giám đốc Title IX của Sở Học Chánh Portland đã làm việc với hai nhóm ủng 

hộ lớn ở Portland để tạo ra thông điệp này về các dịch vụ và hỗ trợ dành cho các học sinh: 

 

Trong nỗ lực để thúc đẩy văn hóa đồng ý (culture of consent), khuyến khích các mối quan hệ 

tình cảm lành mạnh và cung cấp hỗ trợ toàn diện cho các cá nhân bị tổn hại bởi bạo lực từ người 

thân, Sở Học Chánh Portland đang hợp tác với Raphael House of Portland và Volunteer of 

America Home Free để cung cấp các dịch vụ bênh vực cho các học sinh, nhân viên và cộng đồng. 

Raphael House và VOA Home Free là các tổ chức phi lợi nhuận địa phương đã cung cấp giáo dục 

mối quan hệ tình cảm lành mạnh đến các lớp học và cộng đồng ở Portland từ năm 2006. 

Những người bênh vực mối quan hệ tình cảm lành mạnh cung cấp các dịch vụ ủng hộ và hỗ trợ 

sau đây: 

Giáo dục và hỗ trợ cộng đồng 

 Thuyết trình trong lớp học về các mối quan hệ tình cảm lành mạnh và phòng chống bạo 

lực 

 Huấn luyện phù hợp cho các nhân viên và phụ huynh (thí dụ: hiểu, xác định và ứng phó 

với việc bạo lực của thanh thiếu niên trong chuyện bồ bịch hẹn hò; hỗ trợ học sinh bị 

chấn thương; công cụ và tài nguyên cho nhân viên trường học) 

 Tư vấn và hỗ trợ 

 Cố vấn cho các học sinh và câu lạc bộ muốn ngăn chặn bạo lực hẹn hò 

 Khuyến khích văn hóa đồng ý 

Các dịch vụ ủng hộ cá nhân cho thanh thiếu niên 

 Hỗ trợ tình cảm nhân ái tập trung vào trao quyền và chữa lành 

 Đánh giá và lập kế hoạch an toàn 

 Giới thiệu đến các nguồn lực pháp luật, sức khỏe tâm thần, y tế và cộng đồng 

 Các hệ thống hỗ trợ điều hướng 

 Sẵn sàng hỗ trợ bằng text, điện thoại và trực tiếp 

 Bảo mật 100% 
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Văn hóa đồng ý “culture of consent” là gì? Trong văn hóa đồng ý, chúng tôi bình thường hóa 

các hoạt động giao tiếp rõ ràng và tôn trọng quyền tự chủ của mỗi người. Các học sinh được 

cung cấp các công cụ để phát triển các kỹ năng quan hệ hiệu quả. Chúng tôi học cách xin phép và 

tôn trọng ranh giới. Chúng tôi thực hiện các biện pháp can thiệp và ngăn chặn bạo lực. Chúng tôi 

phản ứng hiệu quả với các trường hợp lạm dụng và vi phạm ranh giới bằng cách hỗ trợ những 

người bị hại và làm cho những người gây hại phải chịu trách nhiệm. Chúng tôi sử dụng các thực 

hành thông báo chấn thương để tạo ra môi trường trường học là không gian an toàn hơn để 

chữa lành bệnh. 

Người ủng hộ khác với giáo viên cố vấn trường học như thế nào? Những người ủng hộ mối 

quan hệ tình cảm lành mạnh (viết tắt là HRA) cung cấp các dịch vụ độc đáo, chuyên biệt cho các 

học sinh đối mặt với các trường hợp bạo lực từ người thân. Các người HRA tìm cách trao quyền 

cho các cá nhân đã trải qua tổn hại bằng cách cung cấp một không gian bảo mật để tự xác định 

loại hỗ trợ nào họ muốn nhận. Các người HRA cung cấp các nguồn lực, lựa chọn, và hỗ trợ và tư 

vấn không phán xét cho những học sinh có thể cảm thấy sợ những gì có thể xảy ra nếu họ tiết lộ 

kinh nghiệm của họ cho một nhân viên bắt buộc phải báo cáo như giáo viên cố vấn hoặc huấn 

luyện viên tại trường. Quyền riêng tư trong mối quan hệ ủng hộ  được bảo vệ theo luật  ORS 

40.264. Các người HRA hợp tác chặt chẽ với các trường học để duy trì sự an toàn của mọi học 

sinh đồng thời hỗ trợ phụ huynh/người giám hộ điều hướng các câu hỏi khó khăn và các tình 

huống không quen thuộc. 

Để truy cập các dịch vụ bênh vực hoặc có các thắc mắc, xin vui lòng liên lạc: 

 Liane O’Banion, Ed.D., Giám đốc, Title IX, PPS: lobanion@pps.net 

 Nick Guerrero, Giám đốc Chương trình Cộng đồng, Raphael House: 

nguerrero@raphaelhouse.com  

 Ashley Adams, Điều phối viên Dịch vụ Khẩn cấp VOA Home Free: aadams@voaor.org 
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