Linkages to Learning (Liên Kết với
Học Tập) CÁC DỊCH VỤ
Các Dịch Vụ Xã Hội

• Các Thẩm Định Những Nhu Cầu của Gia Đình
• Trợ giúp tiếp cận những tài nguyên cộng đồng
(lương thực, nhà ở, bảo hiễm y tế, hỗ trợ lợi tức,
bàn ghế, quần áo)
• Trợ gíúp về những nhu cầu pháp lý/nhập cư, y
khoa/nha khoa và việc làm.
• Trợ giúp thông dịch/phiên dịch và chuyên chở khẩn
cấp
• Trợ giúp tiếp cận các chương trình giữ trẻ, sau giờ
học, và trại hè
• Ngăn khỏi bị trục xuất/bị cắt điện nước

Giáo Dục và Phát Triển Cộng Đồng

• Các lớp giáo dục tráng niên (như cách nuôi con,
kiến thức thực tiễn, Anh ngữ, điện toán, kỹ năng
tìm việc)
• Phát triển thanh thiếu niên tích cực (các sinh hoạt
ngoài giờ học)
• Tham gia mạng lưới phụ huynh và các sinh hoạt gia
đình
• Các cơ hội lãnh đạo cho phụ huynh/thanh thiếu
niên
• Các sự kiện toàn cộng đồng (các cuộc lạc quyên
thực phẩm/quần áo/đồ chơi/sách vở, các hội chợ y
tế, vân vân)

Các Dịch Vụ Y Tế Hành Vi

• Thẩm định định bệnh
• Các nhóm phát triển kỹ năng và hỗ trợ học sinh
• Tiếp cận sự chăm sóc bác sĩ nhi đồng/kế hoạch
thuốc men

• Trị liệu trẻ em, gia đình và/hay nhóm
• Quan sát trong lớp học và tham khảo với thầy giáo
• Các buổi hội thảo cho phụ huynh/nhân viên về các
vấn đề y tế hành vi
• Can thiệp/bình ổn khủng hoảng

Các Dịch Vụ Y Tế Mở Rộng Có tại Trường Học
Trung Tâm Y Tế

• Khám Sức Khoẻ
• Chủng Ngừa
• Chẩn đoán, điều trị, giới thiệu và quản trị trường hợp
cho trẻ em có bệnh cấp tính và mạn trính.
• Điều trị tổn thương nhẹ
• Toa thuốc và phát thuốc

Linkages to Learning– CÁC ĐỊA ĐIỂM
Arcola ES
Eastern MS
Forest Oak MS
Fox Chapel ES
Gaithersburg ES*
Gaithersburg MS
Georgian Forest ES
Greencastle ES
Highland ES*
Harmony Hills ES*
JoAnn Leleck ES*
Kemp Mill ES
Loiederman MS
Maryvale ES
Montgomery Knolls ES

New Hampshire Estates ES*
Oak View ES
Parkland MS
Pine Crest ES
Rolling Terrace ES*
Rosemont ES
Sargent Shriver ES
Silver Spring International MS
South Lake ES
Summit Hall ES*
Viers Mill ES*
Washington Grove ES
Weller Road ES*
Wheaton Woods ES
*Chỉ Định Đặt Tại Trường
Các Trung Tâm Y Tế

Linkages to Learning

CÁC ĐỐI TÁC DỊCH VỤ
CHỦ YẾU

Quận Montgomery, Maryland

• Sở Y Tế và Xã Hội Quận Montgomery
• Các Trường Công Lập Quận Montgomery
• Thành phố Rockville
• Family Services, Inc.
• Hiệp Hội Sức Khỏe Tinh Thần
• Dịch Vụ Thanh Thiếu Niên và Gia Đình
của YMCA (Hiệp Hội Cơ Đốc Thanh Thiếu
Niên)
Ngoài ra, mỗi trung tâm Linkages to Learning
đã thiết lập quan hệ đối tác với các tổ chức
tôn giáo, doanh nghiệp, sở cảnh sát và sở giải
trí, các chương trình tình nguyện, từ thiện,
các tổ chức dịch vụ, thư viện, và các hội đồng
kiến thức thực tiễn tại địa phương để đem
các nguồn tài nguyên cần thiết vào cộng đồng
trường học.

Cùng làm việc cho
con em chúng ta
Để Thêm Thông Tin

Linkages to Learning
www.montgomeryschoolsmd.org/ltl
240-777-1731 Tiếng nói
240-777-1111 Fax
LinkagestoLearning@montgomerycountymd.gov
Cũng có dưới các định dạng khác khi có yêu
cầu.

Linkages
to
Learning
Một quan hệ đối tác giữa trường học và
cộng đồng với một chú tâm đầy đủ về y
tế, dịch vụ xã hội, phát triển cộng đồng
và sự cam kết để hỗ trợ việc học tập của
học sinh, gia đình vững mạnh và cộng
đồng lành mạnh

Các Nguồn Tài Trợ: MCDHHS là cơ quan tài
trợ chính của chương trình này. Các nguồn tài
trợ khác gồm Montgomery Coalition for Adult
English Literacy, lệ phí cho dịch vụ, tiền trợ cấp,
và tiền tặng dữ từ các nguồn tư nhân như doanh
nghiệp, nhóm tôn giáo, trường học, các tổ chức
công dân, và các cá nhân.

Thông hiểu nhu
cầu của các trẻ em
và gia đình các em

Kiểu Mẫu Phục Vụ: Một quan hệ đối tác giữa
trường học và cộng đồng với một chú tâm
đầy đủ về y tế, dịch vụ xã hội, phát triển cộng
đồng và sự cam kết để hỗ trợ việc học tập học
sinh, gia đình vững mạnh và cộng đồng lành
mạnh. Linkages to Learning cung cấp dịch vụ
cho hơn 5,400 cá nhận mỗi năm. Trên 3,700
trong số đó nhận được các dịch vụ y tế hành
vi toàn diện hay các dịch vụ xã hội để giảm
bớt ảnh hưởng của sự nghèo khó và giảm các
cản trở không thuộc học thuật đối với việc
học tập.
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Các Tổ Chức
Phi Lợi Nhuận
Địa Phương

Gia đình vững mạnh và
cộng đồng lành mạnh
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Các Dịch Vụ: Các Dịch vụ y tế hành vi, xã
hội, và một số các dịch vụ giáo dục phát triển
cộng đồng đã có để giải quyết các cản trở
không thuộc học thuật đối với việc học tập.
Mỗi địa điểm Linkages to Learning tổ chức
một cuộc thẩm định hàng năm các nhu cầu
của cộng đồng để khai triển một tổ hợp độc
đáo những hoạt động dựa trên lợi thế, tài
nguyên và nhu cầu bên trong mỗi cộng đồng
trường học. Phụ huynh và thanh thiếu niên
làm việc với đội ngũ nhân viên của Linkages
to Learning về nhóm tư vấn tại mỗi địa điểm
để đưa ra quyết định về các ưu tiên của cộng
đồng và thực hiện kế hoạch.
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Sứ Mạng: Để cải thiện phúc lợi của các trẻ em
và gia đình của Quận Montgomery qua sự
phân phát các dịch vụ đầy đủ các dịch vụ tại
trường nhằm hỗ trợ sự thành công tại nhà, tại
trường và trong cộng đồng.

MCPS

Một Đáp Ứng Cho Một Nhu Cầu Tăng Tiến:
Linkages to Learning là một sự hợp tác
giữa Sở Y Tế và Xã Hội Quận Montgomery
(MCDHHS), các Trường Công Lập Quận
Montgomery (MCPS) và những cơ quan
phi lợi nhuận cộng đồng. Khai triển vào đầu
những năm 1990, Linkages to Learning giải
quyết những nhu cầu phức tạp về xã hội, y tế
hành vi, và cộng đồng tại 29 trường học trong
Quận Montgomery, Maryland.

Đối phó các cản trở không
thuộc học thuật đối với
việc học tập

Các Doanh
Nghiệp Địa
Phương

Linkages to Learning

