PPS ra mắt REAHL, một sáng kiến để giúp các học
sinh bị nghiện ngập và các thử thách sức khỏe tâm
thần
Sở Học Chánh Portland Portland đã khởi xướng một sáng kiến nhằm cung cấp một loạt các dịch
vụ chăm sóc cho những học sinh đang bị nghiện và các vấn đề sức khỏe tâm thần. Sáng kiến này,
được công bố tại một cuộc họp báo tại văn phòng sở học chánh vào Thứ Năm, nhằm đáp ứng
với số lượng ngày càng tăng của các học sinh và gia đình bị ảnh hưởng bởi cuộc khủng hoảng
thuốc phiện trong nước, cũng như các cuộc khủng hoảng sức khỏe tâm thần và ma túy khác
Phục hồi, Giáo dục và Hành động cho Cuộc Sống Lành Mạnh (REAHL) sẽ phục vụ như là một
trung tâm hỗ trợ học sinh từ PPS, cộng đồng và các cơ quan địa phương.
“Đây là nỗ lực của Sở học chánh Portland để phối hợp các hoạt động và cung cấp một chương
trình phòng ngừa, điều trị, phục hồi đầy đủ cho các học sinh của chúng ta, và tôi rất vui mừng về
tất cả những điều này,” Bà Rita Moore, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Giáo dục PPS nói.
Đầu năm nay, PPS đã thành lập một nhóm làm việc toàn sở học chánh để phát triển một sự
chăm sóc liên tục để hỗ trợ các học sinh và gia đình bị ảnh hưởng bởi sự nghiện ngập và những
thử thách về sức khỏe tâm thần. Những nỗ lực này dẫn đến kế hoạch 5 năm với mục tiêu trao
quyền cho những học sinh bị nghiện ngập và những thử thách về sức khỏe tâm thần để tích cực
tham gia vào giáo dục, tăng trưởng cá nhân và thành công suốt đời.
Sự chăm sóc liên tục của REAHL bao gồm bốn thành phần chính: phòng ngừa, can thiệp, điều trị
và phục hồi. Trong mỗi phần, sở học chánh đang cung cấp hoặc lập kế hoạch cung cấp các dịch
vụ cho các học sinh trực tiếp hoặc qua quan hệ đối tác với các cơ quan cộng đồng địa phương.
“Tôi rất vui mừng về sáng kiến REAHL trong Sở học chánh Portland vì nó sẽ là một công việc
quan trọng, một công việc quan trọng mà chúng ta có thể sử dụng như một mô hình để trao
quyền cho các học sinh đối mặt với sự nghiện ngập và những thử thách về sức khỏe tâm thần và
giúp họ khắc phục những thử thách đó, ” Dân biểu Hoa Kỳ Suzanne Bonamici phát biểu trong
buổi họp báo.
PPS đang làm việc với sự hỗ trợ của nhiều cơ quan cộng đồng và sẽ mở rộng quan hệ đối tác với
các thành viên cộng đồng, doanh nghiệp, tổ chức từ thiện và những người khác.
Nghị viên Quận Multnomah Sharon Meieran, cũng là một bác sĩ phòng cấp cứu, phát biểu tại
buổi họp báo về việc nhìn thấy tận mắt nhu cầu giúp đỡ những người trẻ tuổi.
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“Biết được sự nghiện ngập và những thử thách về sức khỏe tâm thần nảy mầm sớm như thế
nào, tôi nghĩ rằng điều tuyệt đối quan trọng là chúng ta mở rộng các dịch vụ ở nơi họ đang ở;
cho những người trẻ, đó là ở trường,” bà nói. “Sở học chánh Portland và Quận Multnomah hiện
là các cơ quan cộng tác trong việc hỗ trợ các thanh thiếu niên bị những thử thách thức về sức
khỏe tâm thần và sử dụng ma túy. Thật là hứng thú khi thấy PPS nêu rõ kế hoạch toàn diện này
nhằm cung cấp phòng ngừa, can thiệp và điều trị cho các học sinh.”
Sáng kiến REAHL, do Cô Brenda Martinek, Giám đốc Dịch vụ Hỗ trợ Học Sinh PPS dẫn đầu, đã
chứng kiến một số kết quả ban đầu. Thí dụ, sở học chánh đã thuê các Chuyên Gia Sức Khỏe Tâm
Thần Đủ Điều Kiện để làm việc với các cơ sở điều trị nội trú để bảo đảm một sự chuyển tiếp
suôn sẻ trở lại trường học, và để cung cấp một loạt các hỗ trợ bổ sung cho học sinh và gia đình.
Sở học chánh cũng tăng cường sự tiếp cận đến các dịch vụ sức khỏe tâm thần cho các học sinh
không có bảo hiểm và thiếu bảo hiểm.
"Chúng tôi ở đây hôm nay để bắt đầu một sự chăm sóc liên tục độc nhất sắp xếp sự giúp đỡ và
hỗ trợ từ nhiều đối tác cộng đồng, nhà giáo dục và chuyên gia, để tập trung sự chú ý vào các học
sinh mà sự nghiện ngâp và những thử thách về sức khỏe tâm thần là một yếu tố chi phối trong
cuộc sống của họ, ”Giám Đốc Sở Học Chánh PPS Guadalupe Guerrero nói.
Xem video của REAHLvideo presentation of REAHL
Xem trang REAHL webpage để biết thêm thông tin và tài nguyên.
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