የሚሰጡ አገልግሎቶች

በትምህርት ቤት ውስጥ የሚገኝ የጤና ማዕከል ፕሮግራም

በትምህርት ቤት ውስጥ የሚገኝ የጤና ማዕከል ፕሮግራም (SBHC ኤስቢኤስኤች) በትምህርት ዓመቱ ውስጥ የተሟላ የመጀመሪያ ደረጃ
የእንክብካቤ አገልግሎት ይሰጣል። በኮሎምቢያ ዲስትሪክት ውስጥ
የሚገኙ የዲሲ ጤና መምሪያ (DOH - ዲኦኤች) የሚቆጣጠራቸው
ሰባት (7) የኤስቢኤስኤች ማዕከላት አሉ። ኤስቢኤስኤች የአንድ ተማሪ
የመጀመሪያ የጤና እንክብካቤ አገልግሎት ሰጭ ወይም በሌላ መንገድ
በሚያገኙት አገልግሎት ላይ ተጨማሪ ሆኖ ሊያገለግል ይችላል።
እያንዳንዱ ኤስቢኤስኤች የህክምና፣ የአፍ፣ የማህበራዊ እና የአእምሮ
የጤና አገልግሎቶች እና ትምህርት ለተመዘገቡ ተማሪዎች እና
ለተመዘገቡ ተማሪዎች ልጆች ይሰጣል። በተጨማሪም የኤስቢኤስኤች
ሰራተኞች ለልዩ እንክብካቤ፣ የማህበረሰብ አገልግሎት ሰጭዎች እና
ተማሪዎች ጤናማ የሆነ ህይወትን ለመምራት የሚያስፈልጋቸውን
እንክብካቤ እንዲያገኙ የሚስተባብሩ ሌሎች ፕሮግራሞችን ይሰጣሉ።

የመጀመሪያ እና የቅድመ ጥንቃቄ እንክብካቤ













የልጆች ጤና ምርመራ
የሰውነት ምርመራ
ክትባቶች
ስር የሰደደ በሽታ ቁጥጥር
በተመጣጠነ ምግብ ዙሪያ ማማከር
የአጣዳፊ ህመሞች እንክብካቤ
የአደንዛዥ እጽ ምርመራ
የቤተሰብ እቅድ
የእርግዝና ምርመራ
የቅድመ ወሊድ እንክብካቤ
በግብረ ስጋ ግንኙነት የሚተላለፉ በሽታዎች
ምርመራ፣ የምክር አገልግሎት እና ህክምና

የስነ ባህሪ ጤና


የአእምሮ ጤና አገልግሎቶች

የአፍ ጤንነት






ምርመራዎች
ማጠብ
ትምህርት እና ማማከር
ሲላንቶች

አናኮስቲያ ከፍተኛ ሁለተኛ ደረጃ ትምህርት ቤት

ደንባር ከፍተኛ ሁለተኛ ደረጃ ትምህርት ቤት

1601 16th Street, SE
Washington, DC 20020

101 N Street, NW
Washington DC 20011

(202) 724-5529

(202) 724-4086

ባሎው ከፍተኛ ሁለተኛ ደረጃ ትምህርት ቤት
3401 4th Street, SE
Washington, DC 20032
(202) 645-3843

ሩዝቬልት ከፍተኛ ሁለተኛ ደረጃ ትምህርት ቤት
4301 13th Street, NW
Washington, DC 20011
(202) 727-6333

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

ውድሰን ከፍተኛ ሁለተኛ ደረጃ ትምህርት ቤት
540 55th Street, NE
Washington, DC 20019
(202) 724-2287

የዲ.ሲ. የጤና መምሪያ ከሚከተሉት የጤና እንክብካቤ
ሰጪዎች ጋር በጋራ ይሰራል፥
• አናኮስታ ኤስ.ኤች.ኤስ እና ሩዝቬልት ኤስ.ኤች.ኤስ ውስጥ
•

ሜድስታር ሄልዝ
ባሎው ኤስ.ኤች.ኤስ፣ ኩሊጅ ኤስ.ኤች.ኤስ እና ደንባር

ኤስ.ኤች.ኤስ ውስጥ የልጆች ብሄራዊ የህክምና ማዕከል
• ካርዶዞ ኢሲ እና ኤች.ዲ ውድሰን ኤስ.ኤች.ኤስ ውስጥ
ዩ ኒቲ ሄልዝ ኬር፣ አይኤንሲ.

ኩሊጅ ከፍተኛ ሁለተኛ ደረጃ ትምህርት ቤት
6315 5th Street, NW
Washington, DC 20011
(202) 698-1383
የኮሎምቢያ ዲስትሪክት መንግስት የጤና መምሪያ │ 899 N. Capitol Street, NE 20002 │ doh.dc.gov

sbhc

ኤፍ.ኤ.ኪው
ተደጋግመው የሚነሱ ጥያቄዎች

ኤስቢኤስኤች ማዕከላት የሚከፈቱት መቼ ነው የስራ ሰዓቱስ መቼ ነው?
የሥራ ሰዓታት ከሰኞ እስከ አርብ ከ 8:00am እስከ 4:30pm (በምሳ ሰዓት ጊዜም ክፍት ነው)።
ዲሲፒኤስ ዝግ የሚሆንበትን እና የበዓላትን መርሃ ግብር በመከተል፣ የኤስቢኤስኤች ማዕከላት አመቱን ሙሉ ክፍት ናቸው (ተስማሚ የደህንነት
እርምጃዎች ካሉ፣ የኤስቢኤስኤች ማዕከላት በበጋ የትምህርት ወቅት እና በወቅታዊ የትምህርት እረፍቶች ወቅት የተሻሻለ መርሃ ግብር ሊሰሩ
ይችላሉ)።
ኤስቢኤስኤች ዝግ በሚሆንበት ወቅት ተደውሎለት የሚመጣ ሃኪም ይኖራል (ለምሳሌ፥ በስራ ቀናት ከ 4:30pm እስከ 8:00am፣ ቅዳሜ እና እሁድ
እና የበዓላት ቀን) እናም እንደ አስፈላጊነቱ ለተማሪዎች የድንገተኛ ክፍል ሪፈራል ያመቻቻል።

በኤስ.ቢ.ኤች.ኤስ ውስጥ አገልግሎቶች ማግኘት የሚችለው ማነው?
በአሁኑ ሰዓት በከፍተኛ ሁለተኛ ደራጃ ትምህርት ቤቱ ውስጥ የተመዘገበ ማንኛውም ተማሪ ወይም የተማሪ ልጆች።
ከምረቃ በኋላ አዋቂዎች የጤና ማዕከሉን እስከ ኦገስት የመጀመሪያ ሳምንት ድረስ መጠቀም ይችላሉ፤ ከዛ በኋላ ኤስቢኤስኤች ለተማሪዎች ወደ ሌላ
የጤና እንክብካቤ ሰጭ በመሸጋገር ሂደት ላይ እገዛ ያደርጋል።

ወደ መደበኛ ሃኪሜ ቢሮ መሄድ እችላለሁ?
አዎ። የኤስቢኤስኤች ማዕከላት ተማሪው ከዋና የጤና አጠባበቅ አቅራቢው የሚቀበላቸውን አገልግሎቶች ይደግፋሉ ወይም የተማሪው መደበኛ የጤና
አገልግሎት አቅራቢዎች በመሆን ሊያገለግሉ ይችላሉ። የኤስቢኤስኤች ማዕከላት ተማሪው ሙሉ የትምህርት ቀኑን ሳያባክን ወይም ወላጁ ከስራው
መቅረት ሳይጠበቅበት ተስማሚ የሆነ የሃኪም መጎብኛ ጊዜ ያዘጋጃሉ። የኤስቢኤስኤች ሰራተኞች ስለጤንነትዎ ሁኔታ ለማሳወቅ ከመደበኛ ሃኪምዎት
ጋር ይነጋገራሉ።

መመዝገብ የምችለው እንዴት ነው?
ትምህርት ቤት በሚመዘገቡበት ጊዜ፣ ከትምህርት ቤቱ ሬጅስትራል ጽ/ቤት የኤስቢኤስኤች ቅጾቹን ማግኘት ይችላሉ። በተጨማሪም ቅጾቹ ከሚከተለው
ድህረ ገጽ ላይ ይገኛሉ http://doh.dc.gov/service/school-based-health-centers።
ዕድሜያቸው 14 ዓመት እና ከዚያ በላይ የሆኑ ተማሪዎች ምስጢራዊ ለሆኑ የኤስቢኤስኤች አገልግሎቶች ለመጠቀም የወላጅ ፈቃድ
አያስፈልጋቸውም።
አገልግሎቶቹ የቤተሰብ እቅድ፣ የእርግዝና ምርመራ፣ በግብረ ስጋ ግንኙነት የሚተላለፉ በሽታዎች እና የኤችአይቪ ምርመራ እና ህክምናን፣ ህገ ወጥ
የአደንዛዥ እጽ መጠቀምን እና የአእምሮ ጤና ጉዳዮችን ያካትታሉ። ተጨማሪ መረጃ ለማግኘት እባክዎትን በእድሜ አነስተኛ ለሆኑ የስምምነት ህግን
ይመልከቱ።

ተማሪዎች አይከፍሉም የሚባለው እውነት ነው?
አዎ! ተማሪዎች በቀጥታ ለአገልግሎቶች ክፍያ አይከፍሉም።
በምትኩ፣ አንድ ተማሪ ከተጎዳ፣ ተፈጻሚ ሆኖ ሲገኝ የመድህን ድርጅቱ ሊከፈል ይችላል።
ለምስጢራዊ አገልግሎቶች ቢል ወይም ደብዳቤዎችን ወደ ቤት አንልክም።
ተማሪዎች የመድህን ዋስትና ከሌላቸው የኬዝ ማናጀሩ እንዲያመለክቱ ሊረዳቸው ይችላል።

አስቸኳይ/አደጋ የሆነ ነገር ቢኖርስ?
አንድ ተማሪ ለምስጢራዊ አገልግሎቶች ወይም አልፎ አልፎ ለሚከሰት ድንገተኛ ሁኔታ
ወደ ኤስቢኤስኤች መሄድ ካለበት፣ ምዝገባው እንደ አስፈላጊነቱ በኤስቢኤስኤች ሰራተኛ
ይከናወናል። በአደጋ ጊዜ ድንገተኛ ሁኔታ ሲፈጠር የቃል ፍቃድ እንዲሰጡ
ለወላጆች/አሳዳጊዎች ይደወልላቸዋል፤ ነገር ግን ሚስጢራዊ አገልግሎት የሚፈልጉ
ተማሪዎች እራሳቸው ሊመዘገቡ ያስፈልጋል።

ይህ ፕሮግራም ሙሉ ለሙሉ ወይም በከፊል በኮሎምቢያ ዲስትሪክት መንግስት የሕዝብ ትምህርት ቤቶች እና የጤና መምሪያ የሚደገፍ ነው።

