
 
 
 

 
ትምህርት ቤት መሰረት ያደረገ የጤና 
ማዕከል ፕሮግራም 

ትምህርት ቤት መሰረት ያደረገ የጤና ማዕከል (ስኩል ቤዝድ 
ሄልዝ ሴንተር) (SBHC) በመላው የትምህርት ዓመት ሁለንተናዊ 
የቅድሚያ እንክብካቤ አገልግሎቶችን ይሰጣል። በኮሎምቢያ 
ዲስትሪክት ውስጥ ሰባት (7) SBHCዎች አሉ፣ የዲሲ ጤና መምሪያ (DC 
Health) የሚቆጣጠራቸው። SBHC እንደ ተማሪ ተቀዳሚ የጤና 
እንክብካቤ አቅራቢ ማገልገል ወይም እነሱ በመደበኛነት 
የሚቀበሏቸው አገልግሎቶች ላይ መጨመር ይችላል። እያንዳንዱ 
SBHC ለተመዘገቡ ተማሪዎች እና የተመዘገቡ ተማሪዎች ልጆች 
የህክምና፣ የቃል፣ ማህበራዊ፣ እና የአዕምሮ ጤና አገልግሎቶችን፣ እና 
ትምህርትን ይሰጣል። እንዲሁም፣ ሁሉም ተማሪዎች ጤናማ ህይወት 
መኖራቸውን ለማረጋገጥ የSBHC ሰራተኞች ሪፌርን ወደ ልዩ ሙያተኛ 
እንክብካቤ፣ ህብረተሰብ አቅራቢዎች እና የሚያስተባብሩ ሌሎች 
ፕሮግራሞች ይልካሉ። 

 
የቅድሚያ እና የመከላከያ እንክብካቤ 
• የጤናማ ልጅ (ዌል ቻይልድ) ጉብኝቶች 
• የ ስፖርትስ ፊዚካልስ (አካላዊ ስፖርቶች) 
• ክትባቶች  
• የ ሥር-የሰደደ በሽታ ቁጥጥር 
• የአመጋገብ ምክር 
• አጣዳፊ እንክብካቤ 
• የእጽ መጠቀም ማጣሪያ 
• የቤተሰብ ቁጥጥር እቅድ 
• የእርግዝና ምርመራ 
• የቅድመ-ወሊድ እንክብካቤ 
• በወሲባዊ ግንኙነት የሚተላለፉ በሽታዎች 

ምርመራ፣ ምክር እና ህክምና 

 
የባህሪይ ጤና 
• የአዕምሮ ጤና አገልግሎቶች 
የአፍ ጤና 
• ምርመራዎች 
• ማጽዳቶች 
• ትምህርት እና ምክር 
• ማሸጊያዎች

 
 

አናኮስቲያ ቀዳሚ የሁለተኛ ደረጃ 
ትምህርት ቤት 
1601 16th Street, SE  
Washington, DC 20020 
(202) 724-5529 

 
ባሉ ቀዳሚ የሁለተኛ ደረጃ ትምህርት ቤት 
3401 4th Street, SE  
Washington, DC 20032 
(202) 645-3843 

 
ካርዶዞ የትምህርት ካምፓስ 
1200 Clifton Street, NW 
Washington, DC 20009 
(202) 727-5148 

 
Coolidge HS እና Ida B. Wells MS 
6315 5th Street, NW  
Washington, DC 20011 
 (202) 847-4077 
 

ደንባር ቀዳሚ የሁለተኛ ደረጃ ትምህርት ቤት 
101 N Street, NW 
Washington DC 20011 
(202) 724-4086 

 
የሮዝቨልት ቀዳሚ የሁለተኛ ደረጃ 
ትምህርት ቤት 
4301 13th Street, NW 
Washington, DC 20011 
(202) 727-6333 

 
ዉድሰን ቀዳሚ የሁለተኛ ደረጃ ትምህርት 
ቤት 
540 55th Street, NE 
Washington, DC 20019 
(202) 724-2287 

ዲሲ የጤና መምሪያ ከሚከተሉት የጤና 
እንክብካቤ አቅራቢዎች ጋር በአጋርነት ይሰራል፥ 

• MedStar Health በ አናኮስቲያ SHS 
እና ሩዝቨልት SHS 

• የልጆች ብሔራዊ ሆስፒታል (Children’s 
National Hospital (CNH)) በ ባሉ SHS፣ እና 
ደንባር SHS 

• Unity Health Care, Inc. በ ካርዶዞ EC እና 
HD Woodson 

• የሜሪ ማእከል በ Coolidge HS እና Ida B. 
Wells MS

የሚ
ቀ
ርቡ
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    ተደጋግመው የሚጠየቁ ጥያቄዎች 

መቼ SBHC ይከፈታሉ እና ሰዓቱ መቼ ነው? 
የሥራ ሰዓታት ከሰኞ እስከ ዓርብ ከጧት8:00–4:30ከሰዓት (በምሳ ሰዓታት ክፍት ናቸው)። DCPS የሚዘጋበትን እና የበዓል ቀናት 
የጊዜ ሰሌዳን ተከትሎ፣ SBHC ዓመቱን ሙሉ ክፍት ናቸው (በክረምት ትምህርት ቤት እና ወቅታዊ እረፍቶች ወቅት SBHC 
የተስተካከለ የጊዘ ሰሌዳ ስር ይሰራል)። 
 
SBHC በሚዘጋበት ወቅት፣ ተጠርቶ-የሚመጣ ሀኪም ይኖራል (ለምሳሌ፣ በሳምንት ቀናት፣ ሳምንት መጨረሻዎች፣ እና የበዓል ቀናት 
ወቅት 4:30 ከሰዓት እስከ 8:00 ጧት) እና እንዳስፈላጊነቱ የተማሪዎች የድንገተኛ ክፍል ሪፌርን ያመቻቻል። 

 
በSBHC ማን አገልግሎቶችን ማግኘት ይችላል? 
ባሁን ጊዜ በሁለተኛ ደረጃ ትምህርት ቤት ውስጥ የተመዘገበ ማንኛውም ተማሪ ወይም የተማሪዎች ልጆች። እንዲሁም፣ ከ DCPS ጋር 
በመተባበር፣ የሁለተኛ ደረጃ ትምህርት ቤት አትሌት ተማሪዎች SBHC ያገኛሉ። ከምረቃ በኋላ፣ ቀዳሚ ተማሪዎች በኦገስት የመጀመሪያ ሳምንት 
የጤና ማእከሉን መጠቀም ይችላሉ፤ ከዚያ በኋላ፣ SBHC ሰራተኞች ተማሪዎች ወደ ሌላ የጤና እንክብካቤ አቅራቢ እንዲሻገሩያግዛሉ። DC Health 
እና DCPS በህዝብ ጤና አስቸኳይ ጊዜ አዋጅ ወቅት አገልግሎቶችን ወደ ተለያዩ የተማሪዎች ቡድኖች የማስፋፋት መብት ይይዛሉ።  

 
ወደ መደበኛው ሀኪሜ ቢሮ አሁንም መሄድ እችላለሁ? 
አዎ። SBHCs ከተማሪ ተቀዳሚ የጤና እንክብካቤ አቅራቢ የሚወሰዱ ነባር አገልግሎቶች ላይ ይጨምራል ወይም እንደ ተማሪ መደበኛ 
የጤና አቅራቢ ማገልገል ይችላል። SBHCs ሙሉ የትምህርት ቀን ሳያጡ ወይም ወላጅ ከስራ እንዲቀሩ ሳይፈልጉ ሀኪምን የመጎብኘት 
ምቾትን ይሰጣል። SBHC መደበኛ ሀኪምዎን ለማሳወቅ ከእነሱ ጋር ይነጋገራል። 

 
እንዴት መመዝገብ እችላለሁ? 

• በትምህርት ቤት ሲመዘገቡ፣ የSBHC ምዝገባ ቅጾችን ከትምህርት ቤቱ ሬጂስትራር መቀበል ይችላሉ።  
• እንዲሁም ቅጾች በኢንተርኔት ይገኛሉበ https://dchealth.dc.gov/service/school-based-health-centers።  
• ተማሪ ለምስጥራዊ አገልግሎቶች SBHC ለመጠቀም የወላጅ ስምምነትን አይፈልግም።  

o ምስጥራዊ አገልግሎቶች የቤተሰብ እቅድ፣ የእርግዝና ምርመራ፣ የSTD እና HIV ምርመራ እና ህክምና፣ የአደንዛዥ እጽ 
መጠቀም ስጋቶች እና የአዕምሮ ጤና ስጋቶችን ይጨምራሉ፣ ግን በእነዚህ ብቻ አይገደቡም። 

 
ለተጨማሪ መረጃ እባክዎ እድሜያቸው ለአዋቂ ያልደረሰ ሕግን ያማክሩ በ https://code.dccouncil.us/dc/council/laws/23-
193.html.  
 
ተማሪዎች አለመክፈላቸው እውነት ነው? 
አዎ! ተማሪዎች ለአገልግሎቶች በቀጥታ አይከፍሉም። 
ይልቁንስ፣ ተማሪ መድን ካለው፣ የሚመለከትበት ጊዜ መድኑ እንዲከፍል ሊጠየቅ ይችላል።   
ለምስጥራዊ አገልግሎቶች የክፍያ መጠየቂያ ወረቀቶችን ወይም ደብዳቤዎችን ወደ ቤት 
አንልክም። 
ተማሪዎች ከሌላቸው፣ የጉዳይ አስተዳዳሪ ተማሪዎች እንዲያመለክቱ መርዳት ይችላል። 
 
ድንገተኛ ሁኔታ ካለስ? 
ተማሪ ለምስጥራዊ አገልግሎቶች ወይም የሚከሰት የማይመስል ድንገተኛ ሁኔታ በ 
SBHC መታየት ካስፈለጋቸው፣ በሚመለከትበት ወቅት ምዝገባ በ SBHC ሰራተኛ 
ይደረጋል። ድንገተኛ ሁኔታ ሲኖር ወይም የህክምና ጉብኝት በትምህርት ቤቱ ነርስ 
የሚመከር ከሆነ፣ ወላጆች/አሳዳጊዎች በቃል ለማጽደቅ ይጠየቃሉ እና ምስጥራዊ 
አገልግሎቶችን የሚፈልጉ ተማሪዎች በራሳቸው መመዝገብ ይኖርባቸዋል። 

 

ይህ  ፕሮግራም  ሙሉ  በሙሉ፣  ወይም በከፊል፣  በኮሎምቢያ  ዲስትሪክት  መንግስት፣  የጤና መምሪያ፣  የህብረተሰብ  ጤና  አስተዳደር  የገንዘብ  ድጋፍ  ይደረግለታል።  
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