
 
 

Các Dịch Vụ Y Tế Miễn Phí Có Sẵn cho Tất Cả Học Sinh của PPS 
tại các Trung Tâm Sức Khỏe Học Sinh   
Bất cứ học sinh nào thuộc Khu Học Chánh Portland cần chăm sóc y tế thì hiện nay đều nhận được dịch 
vụ chăm sóc miễn phí tại năm địa điểm có sẳn trong các cơ sở của PPS. Sau khi đóng cửa phần lớn trong 
niên học 2020-21 vì đại dịch COVID-19, các Trung Tâm Sức Khỏe Học Sinh tại các trường trung học thuộc 
PPS hiện nay đã hoạt động trở lại. 

Trong thời gian gần đây, Trung tâm Sức Khỏe Học Sinh tại Trường Trung học Jefferson đã mở cửa trở lại, 
và trở thành Trung tâm Sức Khỏe Học Sinh thứ năm thuộc Quận Multnomah ở tại một trường PPS để có 
thể phục vụ các học sinh từ trong lứa tuổi từ 5 đến 18. Ngoài ra, Trung tâm Sức Khỏe Benson, được điều 
hành với sự hợp tác của Trường đại học Oregon Health Sciences, đã được mở tại khuôn viên trường 
Marshall. 

Trường Jefferson cùng tham gia với các trường Cleveland, Franklin, McDaniel và Roosevelt để trở thành 
một địa điểm của Trung tâm Sức Khỏe Học Sinh thuộc Quận Multnomah. Bất cứ học sinh nào thuộc PPS 
hoặc là cư dân thuộc Quận Multnomah từ 5 đến 18 tuổi đều có thể sử dụng các dịch vụ, bao gồm khám 
định kỳ, khám sức khỏe thể dục thể thao, sức khỏe tình dục, sức khỏe tâm thần, kiểm tra thị lực và nha 
khoa, cũng như xét nghiệm COVID-19 và vắc xin. 

Các học sinh thuộc PPS cũng có thể sử dụng các Trung tâm Sức Khỏe Học sinh khác thuộc Quận 
Multnomah bên ngoài học khu, tại các trường trung học Centennial, David Douglas, Parkrose và 
Reynolds. Để biết giờ làm việc và các thông tin khác về tất cả các phòng khám dành cho học sinh của 
Quận Multnomah, hãy vào xem trang mạng program’s webpage. 

Các học sinh thuộc PPS cũng được tiếp đón tại Trung Tâm Sức Khỏe Benson, nơi đã cùng chuyển theo 
trường đến cơ sở khuôn viên trường Marshall, nơi mà trường Benson đã được chuyển đến trong ba 
năm trong quá trình xây dựng hiện đại hóa lại cơ sở của nhà trường tại khu vực Đông Bắc Portland. Để 
biết thêm thông tin về thời khóa biểu, làm lịch hẹn và các dịch vụ, xin vui lòng vào xem trang mạng 
clinic’s webpage. 

https://www.multco.us/school/student-health-centers-locations-and-hours
https://www.pps.net/Page/5953

