Tại Học khu Công lập Denver, chúng tôi cam kết cung cấp môi trường bình đẳng và hội
nhập nơi mà chúng tôi bảo đảm tất cả các học sinh và gia đình cảm thấy an toàn và
được hỗ trợ về mặt xã hội và cảm xúc.
Do các sự kiện đang diễn ra gần đây tại địa phương và trên toàn quốc xung quanh vấn đề nhập cư và tị nạn, chúng tôi ý
thức được rằng một vài học sinh và gia đình đang cảm thấy ngày càng bất an và hoang mang. Nhằm nỗ lực xoa dịa những
lo ngại ngày, chúng tôi đã chuẩn bị một danh sách các nguồn hỗ trợ mà DPS cung cấp cho các học sinh, gia đình và các nhà
giáo dục trong những thời điểm căng thẳng và chấn động cao độ. Chúng tôi khuyến khích quý vị xem danh sách này và tận
dụng các nguồn hỗ trợ được cung cấp.
Các Dịch vụ Cung cấp cho các Học sinh và Gia đình
Nếu học sinh đang gặp khó khăn về mặt cảm xúc, vui lòng liên lạc với hiệu trưởng, chuyên gia tâm lý, nhân viên công tác xã
hội, chuyên gia tư vấn, hoặc y tá của trường con quý vị để họ có thể hỗ trợ cho học sinh. Những dịch vụ có sẵn bao gồm:
• Tư vấn và hỗ trợ khủng hoảng cho học sinh và gia đình
• Chương trình can thiệp về mặt xã hội-cảm xúc, ví dụ như tư vấn về sự đau buồn
• Các nguồn hỗ trợ thức ăn, quần áo, nhà ở trong trường hợp khẩn cấp
• Các chương trình thực hành tập trung chánh niệm sẵn có ở trường dành cho học sinh nào từng trải qua sang
chấn/chấn động tâm lý. Các chương trình đó là MindUp, Learning2Breathe and Mindful Schools.
• Hỗ trợ, các nguồn trợ giúp và tài liệu phát tay cho các gia đình sau các sự kiện gây chấn động tâm lý, ví dụ như các
vấn đề về nhập cư hoặc sự qua đời của một học sinh.
Đường dây hỗ trợ của văn phòng khuyến khích gia đình và cộng đồng tham gia giúp giải đáp quan ngại của học sinh và
các gia đình. Gửi email đến face@dpsk12.org hoặc gọi số 720-423-3054. Các dịch vụ thông dịch đa ngôn ngữ cũng sẵn có.
Chúng tôi đề xuất các nguồn tài liệu hỗ trợ sau cho các học sinh và gia đình:
• Immigration Enforcement: Know Your Rights fact sheet (Tờ thông tin Cưỡng chế về Nhập cư: Biết Quyền lợi của
quý vị) (bằng nhiều ngôn ngữ)
• Due Process fact sheet (thông tin về pháp trình chính đáng/chuẩn mực tố tụng) cho các gia đình nhập cư

Các Dịch vụ Cung cấp cho các Trường học và Nhân viên
• Sách danh mục liệt kệ đầy đủ các tài nguồn hỗ trợ cho Đứa Trẻ Toàn diện nhằm đáp ứng các nhu cầu tức thời của
trường học tại wholechild.dpsk12.org, bấm vào “Educators” (các nhà giáo dục) và xem Deployment Platform.
• Nhóm Phục hồi Khủng hoảng của Học khu luôn sẵn có để hỗ trợ các trường học lập kế hoạch hỗ trợ cho học sinh.
Liên lạc cô Meredith Furtney (meredith_furtney@dpsk12.org) để được trợ giúp về:
o Hỗ trợ trực tiếp cho các gia đình
o Huấn luyện hỗ trợ về sự đau buồn cho các phụ huynh sau các sự kiện chấn động/sang chấn tâm lý
o Các chuyên gia tâm lý và nhân viên công tác xã hội tại trường học để hỗ trợ các gia đình và học sinh sau
các sự kiện chấn động tâm lý
• Ban An toàn cung cấp nguồn hỗ trợ kiểm soát trường hợp khẩn cấp.
• Chương trình Phát triển Nghiệp vụ sẵn có để bảo đảm việc áp dụng các phương thức tối ưu, gồm:
o Sang chấn/chấn động Thứ cấp
o Can thiệp khủng hoảng bất bạo lực
o Kiểm soát khủng hoảng
o Hỗ trợ “sơ cứu” về sức khỏe tâm thần dành cho thanh thiếu niên
o Tự chăm sóc bản thân
• Chương trình Hỗ trợ Nhân viên cung cấp tư vấn miễn phí và bảo mật cho nhân viên sau các sự kiện chấn động
tâm lý, sang chấn thứ cấp hoặc tiền sử sang chấn cá nhân. Gọi số 855-327-1377.
Nếu quý vị có thắc mắc hoặc quan ngại gì thêm mà chưa được giải đáp ở đây, vui lòng liên lạc với Văn phòng Khuyến khích
Gia đình và Cộng đồng Tham gia tại face@dpsk12.org hoặc gọi điện đường dây trợ giúp gia đình và cộng đồng tại số 720423-3054. Các dịch vụ thông dịch đa ngôn ngữ cũng luôn sẵn có.

