
 

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. 

Sự kiện đầu tiên trên toàn quận giúp học sinh và gia 
đình hiểu rõ việc sử dụng chất kích thích được tổ 
chức vào Thứ Năm 

Sử dụng chất kích thích và nghiện ngập có thể đưa ra những thách thức nghiêm trọng cho học 
sinh và gia đình của các em, và Portland Public Schools cam kết cung cấp hỗ trợ, hướng dẫn và 
các nguồn lực mà họ cần đến. Vào Thứ Năm, chúng tôi sẽ tổ chức đêm cung cấp thông tin cho 
gia đình đầu tiên trên toàn quận về việc sử dụng chất kích thích, có tiêu đề “Bản Thân Khỏe 
Mạnh Nếu Không Dùng Dược Chất”. 

Sự kiện này, dành cho học sinh lớp 6-12 và gia đình của các em, sẽ bắt đầu lúc 6:30 tối tại khu 
vực chung của Grant High School. Sự kiện mở cửa lúc 6 giờ tối và sẽ phục vụ bữa tối tự chọn từ 
Tamale Boy. Có cung cấp dịch vụ giữ trẻ và thông dịch viên bằng tất cả năm ngôn ngữ được hỗ 
trợ của PPS (tiếng Tây Ban Nha, tiếng Việt, tiếng Trung, tiếng Nga và tiếng Somali). 

Sau bữa tối, sẽ có một cuộc thảo luận nửa giờ. Những người tham gia sẽ bao gồm: 

• Một nhà quản lý lâm sàng từ Puentes, một chương trình điều trị có đội ngũ nhân viên sử 
dụng song ngữ và có hai nền văn hóa giúp phục vụ các gia đình người La-tinh. 

• Giám đốc của Chương Trình REAL (Recovery, Empowerment, Achievement in Life/Phục 
Hồi, Trao Quyền, Thành Tựu trong Cuộc Sống) từ Lifeworks Northwest. 

• Một thanh niên đang trong quá trình hồi phục. 
• Một đại diện của PPS là người sẽ nói về các nguồn lực của học khu.  

Sau khi thảo luận nhóm, những người tham gia sẽ có thể tách ra thành các hội thảo trong những 
lớp học riêng biệt. Những người thuyết trình hội thảo sẽ bao gồm: 

• Một đại diện từ Recovery CrossFit, một chương trình tập thể dục cho cộng đồng phục 
hồi. 

• Một bài thuyết trình của DePaul về sự phát triển trí não và sử dụng chất kích thích ở 
thanh thiếu niên. 

• Một bài thuyết trình của Quận Multnomah về thuốc lá điện tử (vaping). 
• Một bài thuyết trình chỉ dành cho giới trẻ từ người trẻ tuổi tham gia thảo luận nhóm. 
• Một buổi làm việc về các chiến lược và cách giải quyết vấn đề dành cho cha mẹ và người 

chăm sóc 

Người đại diện từ nhiều tổ chức khác nhau sẽ sẵn sàng giải đáp thắc mắc trực tiếp tại bàn từ 6-
7:30 tối. 

Sự kiện được tài trợ bởi Regence BlueCross BlueShield. Một sự kiện tương tự sẽ được tổ chức 
bằng tiếng Tây Ban Nha tại Roosevelt High School vào Thứ Năm, ngày 23 tháng 4. 
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