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GREATER LOWELL TECHNICAL HIGH SCHOOL
SUBSTANCE USE PREVENTION AND EDUCATION PLAN
យ
ើ និងវ ិធានការបង្ការការពារការប្បើ្បាេ់សារធាតុ

គប្ោងការអប់រ ំប

I.

LEADERSHIP អនក្នំមុខ
សាលាបរៀន Greater Lowell Technical High School គឺ ខំបធវើបែើមបីផតល់ឲ្យោន េនតិេុខប

ើយ

និ ងោំ្ទបរ ិយាកាេេិក្ាែូបចនោះ អវីដែលោនអនុ ភាពបធវើ ឪយខូ ច្បបយាជន៏ែូច េុរា, ថ្នំជក្់
ប

II.

ើយនិ ងឪេថ, ប

ើយនិងោនបបងាើតគប្ោងការណ៏ែូ ចត៏ បៅបែើមបី្បឈមនិ ងបញ្ហ
ា តាមរយោះ

វ ិធានការបង្ការការពារ/អបរ ំ, អនតរាគមន៏ ប

ើយនិ ងវ ិន័យអប់ រ ំ៕

POLICIES AND PROTOCOLS ចាប់ប

យ
ើ និងពិធីការ

Drug and Alcohol Use by Students Prohibitedឪេថប

ើយនិងេុរា្តូវបានហាមឃាត់មិន

ឲ្យេិេសប្បើ្បាេ់
(មានគូ សទ្រូសៗនៅន ើរំពន័ ខ 33 នននសៀវនៅ Student Handbook)
េិេសណាដែលប្បើ ឬប្បើ ្បាេ់,ោនជារបេ់ខួន,
ល លក្ឬទិ ញ, ឬឲ្យបៅបគឯងបៅ បេេជាោះដែល
ោនេុរា; marijuana; steroids; ឬោនប្គឿងសារធាតុ ប

ើយនិងឪេថ paraphernalia មិនថ្

បុ នមនបៅបលើទីបរ ិបវណសាលា, បៅបលើឡាន school bus ឬ បៅអំ ឡុងបពលសាលា schoolsponsored activity/event, និងហាមមិនឲ្យបៅចូ ល ក្នុងេក្មមភាពប
តយចំ បពាោះបណឹ ត ងដាក្់ វ ិន័ យអប់រ ំប

ើយរ

ើយនិ ងោនការេបងាតពិ និ

ូតែល់ោនការបបណតញបចញ៕ ែូ បចនោះេិេសនិ ងចំបាច់

្តូវបៅក្មមវ ិធី substance abuse intervention program ដែល្តូវបានផតល់ឪយបដាយសាលា៕
បធវើបំបពញមិនបានបជាគជ័យបៅក្នុងក្មមវ ិធី និងអាចបធវើឲ្យេិេសខក្ខាន់មិនបានចូ លរួមក្នុងការ
ទទួ លេញ្ហាប័ ្តបរៀនចប់៕

េិេសគួ រក្ត់ េំោល់ថ្ោនរបេ់ដែលមិនោនការអនុ ញ្ហាតឬដចក្ចយថ្នំដែលោន
prescription medication លិទិ ផ
វ លនិ ងអាចជាបញ្ឈប់ ឲ្យបរៀនបបណា
ត ោះអាេននប

ើយនិ ង/ឬ បបណត

ញបចញ ែូ ចជាថ្នំ prescription medication ខលោះ គឺគិតថ្ោនប្គឿង controlled substance.
ការបដនែមពី បលើ, the Tyngsboro Police Department ឬ្ក្េួងបូ លិេតាមតំបន់ ក្ដនលងបោេក្មម
ដែលបានបក្ើតបឡើង្បដ

លជា្តូវ ្បាប់ ប

ើយនិ ងបនតបណឹ ត ងបទឧ្ក្ិែន្បដ
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លជានិ ងបនត

បែញបដាល៕ បៅក្នុង បរឿង ននការោនរបេ់ ផ្ទាល់ខួន/ដចក្
ល
ចយ ននប្គឿងសារធាតុ controlled
substances, ្ក្េួងបូ លិេនិ ង បំ បពញរបាយការណ៏ផតល់ ឲ្យប

ើយនិ ងរ ឹបអូេ យក្ប្គឿង សារ

ធាតុ បនោះ confiscated substances.
Drug Free School Zone តំបន់សាលាបរៀនមិនឲ្យោនប្បើថ្នំ
(Outlined on page 33 of the Student Handbook)
អនក្ដែលោនរបេ់ជាប់ ជាមួ យខលួននិងោនបោលបំណងបែើមបីលក្់ ឬ លក្់ selling drugs បៅក្នុង
ចំ ង្កយបី រយ (300) feet ននទី បរ ិបវញរបេ់សាលា បោោះបី ជាសាលា ោនបរៀន ឬក្៏ អត់គឺ ក្មមវតែុបៅ
បលើការវ ិនិច័ យ
ឆ បោេេំខាន់ យាងតិចណាេដាក្់គុក្២ឆ្នំ៕ គឺអត់ ោនការ បដាោះសារថ្អត់ ែឹង
នន្ពុំដែនសាលាបទ Lack of knowledge of school boundaries is no defense.
គណោះក្ោមធី ការសាលា School Committees ្បដ

លជាដាក្់ េុំប

ើយឲ្យ ្បតិ បតតិ ចាប់ វ ិន័ យ

អប់រ ំ្បឆ្ំងនិងឥរ ិយាបទរបេ់េិេសដែលបក្ើតបឡើងបនាប់ ពីបោងបចញពី សាលា ប

ើយនិង

ចក្បចញពីទីបរ ិបវណសាលា off school grounds៕ See (Nicholas B. v. The School Committee
of Worcester) បានេប្មចបៅដខក្ុមភោះ នថៃទី 24, 1992.
Teaching about Alcohol, Tobacco and Drugs បប្ងៀនអំពីេរា
ុ , ថ្នជ
ំ ក្់ប

យ
ើ និងឪេថ

(ដែលោនគូ េ្ទួេៗបៅបលើទំព័របលខ 33 នឹង 34 ននបេៀវបៅ Student Handbook)
សាលាGreater Lowell Technical High School ោនផតល់ឲ្យតាមអាយុេមរមយ,បបងាើតគប្ោង
ការេមរមយ, េេតតាង-មូ
លដានន alcohol, tobacco,ប
ុ

ើយនិ ងវ ិធានការបង្ការការពារអបរ ំថ្នំែល់

េិេសបៅថ្នក្់ទី 9-12, ក្៏ែូចជាដេនក្នន Physical Education/Wellness Program. េុរា, ថ្នំជក្់ ,
ប

ើយនិ ងវ ិធានការបង្ការការពារអបរ ំថ្នំនិងោននិយាយពី ចាប់ , social, ប

ចំ បពាោះេុខភាព of alcohol, tobacco, ប

ើយនិ ងសារោះេំខាន់

ើយនិ ងការប្បើ ថ្នំដែលេងាត់បៅបលើបក្មងោនអាយុចូល

សាលាមិន្តូវឪយប្បើ ្បាេ់ថ្នំ៕ ែូ បចនោះនិងោនបញ្ូា លែំ ណឹងពត៌ ោនេតីអំពី របបៀបដែលោន
អនុ ភាព ប

ើយនិ ងគប្ោងជំ នញេ្ោប់ ពនាប

ើយនិ ងតមបជៀេវាងពី ការប្បើ ្បាេ់, ក្៏ ែូច

និ ងជំ នញដែលេ្ោប់និយាយបៅកាន់ ការបងខិតបងខំពីបក្មងៗោនឯងឲ្យប្បើ េុរា, ថ្នំជក្, ឬឪេ
ថ៕
បោលបៅននេុរា, ថ្នំជក្, ប
ខាងប្កាមគឺ ជាបែើមប

ើយនិ ងឪេថវ ិធានការបង្ការការពារអបរ ំែូចដែលបាននិ យាយបៅ

តុ rooted បៅក្នុង School Committee’s ោនជំបនឿបជឿថ្វ ិធានការបង្ការ

ការពារត្មូវឲ្យោនការអបរ ំប

ើយថ្ោនចំ ណុចេំខាន់ ខាលំងននចាប់ policies and guidelines

ចំ បពាោះទីមណុឌ លគួ រអបរ ំែល់េិេសប

ើយនិ ងយុវវ ័យបលើការបធវើបេចក្តីេប្មច:
3



បែើមបីបង្ការការពារ, ពនាបពល, ប

ើយនិង/ឬបនែយេុរា, ថ្នំជក្, ប

ប្បើ្បាេ់ក្ុងចំ
ន
បណាមបក្មងៗនិ ងយុវវ ័យ៕


បែើមបីបបងាើនឲ្យេិេសបានយល់ែឹងចំ បពាោះការ្តឹម្តូវតាមចាប់ , social, ប
រោះេំខាន់ ដេនក្េុខភាពននេុរា, ថ្នំជក្, ប



ើយនិ ងឪេថដែល

ើយនិ ងពី សា

ើយនិ ងការប្បើ េឪេថ៕

បែើមបីបង្កាត់ េិេសពី ជំនញ្គប់ប្ោង-ខលួនឯង, social skills, ជំ នញចរច, ប
ជំ នញ ការបែិ បេធដែលនិ ងអាចជួ យពួក្បគក្នុងការេប្មចចិតតលបអ
េុរា, ថ្នំជក្ប

ើយនិ ង

ើយបជៀេបវៀងពី

ើយនិ ងការប្បើ ្បាេឪេថ៕

ក្មមវ ិធី, េោភរោះបង្កាត់ បប្ងៀន, ប

ើយនិងលទវផលដែលប្បើ ្បាេ់បៅក្នុងក្មមវ ិធី បនោះគួ រ្តូវបាន

អនុ សាេន៏ បដាយ Superintendent ប

ើយនិងការយល់្ពមពីគណោះក្មមការរបេ់សាលា the

School Committee.
Use of Possession of Tobacco Products ចំបពាោះការប្បើរបេ់ដែលោនផលិតផលថ្នជ
ំ ក្
(ោនគូ េ្ទូេៗបៅបលើទំព័បលខ 43 និង 44 ននបេៀវបៅ Student Handbook)
សាលាបរៀន Greater Lowell Technical High School បៅដតយក្ចិតទ
ត ុ ក្ដាក្់ ដថរក្ាបែើមបីក្ុំឪយ
ោនជក្់ -បរ ិយាកាេលអប

ើយសាាល់ចំបពាោះការជក្់ថ្នំឬប្បើ ផលិតផលថ្នំជក្់ណាក្៏ បដាយរួមោំង

smokeless/ទំ ពារថ្នំជក្់ ឬក្៏ electronic devices (i.e., vapor/E-cigarettes)អាចបធវើឲ្យពាេ់ពាល់
ែល់េុភាពេ្ោប់ ្គប់ៗោនបៅក្នុងេ

គមន៏ សាលា៕ ជក្ឬប្បើ ផលិតផលថ្នំជក្់ណារួមោំង

chewing tobacco and any (M.G.L., Chapter 71, Section 2A), electronic smoking device
(i.e., vapor/E-cigarettes) បោោះបី ជាវាោនថ្នំជក្់ឬអត់ , គឺអត់ អនុ ញ្ហាតឲ្យោនបៅក្នុងអាោ

សាលាបរៀន, បលើទីបរ ិបវណសាលា, ក្ដនលងសាលាបធវើពិធី ឬ បៅបលើយានេ្ោប់ែឹក្នំរបេ់សា
លា៕ រក្ប

ើញេិេសណាោនផលិតផលថ្នំជក្់ឬថ្នំជក្់ ជាប់ ោក្់ទងបៅនិងparaphernalia បៅ

ក្នុងអាោ, បៅបលើទីបរ ិបវណសាលាឬបៅបលើឡាន school buses និង្តូវរ ឹបអូេយក្ផលិតផល
ើយនិងយក្បៅដាក្់វ ិន័ យអបរ ំ, ោនបៅែល់ការ

បនោះបដាយអនក្្គប់ ប្ោង (administrator ) ប

បញ្ឈប់ឲ្យបរៀនបបណា
ត ោះអាេននផង៕ របេ់ដែលរ ឹបអូ េបាននិ ង្តូវយក្បៅក្ំទិចបចលប

ើយ

និ ង្បដាប់ ជក្តាម electronic smoking devices និងយក្របេ់បនោះបៅឲ្យភានក្់ ង្ករពូ លិេបនង
សាលាបរៀន៕
ជាប់ ោក្់ទងបៅនិងថ្នំជក្ (រ ិោណវតែុ គឺ ជារបេ់ដែល្តូវប្បើក្ុងការណ
ន
៏ ណាមួ យ

paraphernalia ) រួមោន បុដនតអត់ ោនក្ំរ ឹតបទែូ ចជា cigarette lighters, cigarette holders, pipes,
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and cigarette papers. េិេសណាដែលដតងដត ោនបោេក្មម ននចាប់បនោះ ្បដ

លជាដាក្់

អនតរាគមន៏ ្គប់ប្ោងបដនែម៕
The Assistant Superintendent-Principal ឬអនក្ដែលបគចត់ តាំងគឺ ទទួ លខុេ្តូវេ្ោប់ ការដា
ក្ ្បតិបតតិប

ើយនិងអំ បពើបធវើបដាយបធវេ្បដ

េននគប្ោង៕ ចប់ បផតើមបែើមឆ្នំបរៀងរាល់ឆ្នំ

សាលា, the Assistant Superintendent-Principal ឬ/ក្៏ អក្
ន ដែលបគចត់ តាំង, ផតល់ឲ្យេ
សាលា, រួមោនោំងបុគាលិក្, េិេស, ប

គមន៏

ើយនិ ងឪពុ ក្ោតយ/អនក្អាណាពាបាលគួ រក្ត់ េំោល់

ចំ បពាោះការបង្ការការពារ ការប្បើ សារធាតុ ប

ើយវ ិន័ យអប់រ ំបៅក្នុងបេៀវបៅ Student Handbook.

ចាប់ ោំងអេ់បនោះោនបៅតាមរយោះសាលាបរៀន Greater Lowell Technical High School
website (www.gltech.org) under the “Parent” and “Student” tabs.

អនុ ចងហាវងThe Assistant Superintendent-Principal និ ងពិនិតយបឡើងវ ិញនូវគប្ោង/ចាប់
បរៀងរាល់២ឆ្នំមួយមតង ែូ បចនោះោនបញ្ហ
ា ណាដែលបក្ើតបឡើងអាចនិ យាយឬបៅដេនក្ណាដែលមិន
ោនអនុ ភាពនិងអាចដក្ដ្បវា៕
Verbal Interview Screening Tool សម្ភាសន៍សភា
ំ សន៍តាមម្ភត់
(ម្ភនគូ សទ្រូសៗនៅនេើរំព័នេខ 82 នននសៀវនៅStudent Handbook)
ច្បាប់ រូនៅននរដ្ឋ Massachusetts General Laws,ជំពូក 71 ផ្នែក 97, ទាមទារឱ្យសាលានរៀនរដ្ឋទាំង
អស់នទ្បើ ឧបករណ៍ពិនិតយនមើ េពាកយសំដ្ីនដ្ើ មបីពិនិតយនមើ េ verbal screening tool to screen សិសស
នរៀងរាេ់ឆ្ែំនៅកទ្មិ តថ្នែក់ពីរននសងគ្នែសទ្ម្ភប់បញ្ហ
ា ការនទ្បើសារធាតុ ន

ៀន៕ សាលាបនច្បេកនរសវ ិជ្ជាជី

វៈ Vocational Technical Schools ទ្តូវបាននគតទ្មូវឱ្យន្វើការទ្តួតពិនិតយកទ្មិតថ្នែក់ នរៀនមួ យ៕
សាលា Greater Lowell Technical High School នពរយនិ ងបុ គគេិកផ្ណនំនិងនតេ់ទ្បឹកាជូននូ វការ
សម្ភាសន៍ នោយផ្នែកនេើការសិកាស្រសាវទ្ជ្ជវសទ្ម្ភប់ សិសសថ្នែក់រី 10 និងរី 12 នោយនទ្បើ សម្ភាសន៍ក
CRAFFT-II ផ្ដ្េជ្ជឧបករណ៍ទ្តួតពិ និតយសុខភាពអាកបបកិ រ ិយាសទ្ម្ភប់នទ្បើជ្ជមួ យកុ ម្ភរផ្ដ្េម្ភន
អាយុនទ្កាម ឆ្ែំ 21៕ CRAFFT-II ទ្តូវបាននតេ់អនុសាសន៍ នោយគណៈកម្ភា្ិ ការ the American
Academy of Pediatrics’ Committee on Substance Abuse កុ ម្ភរននវ ិរាសាានកុ ម្ភរននការនទ្បើ សារ
ធាតុ ន

ៀនសទ្ម្ភប់នទ្បើ ជ្ជមួ យមនុ សសវ ័យជំ រង់ ន

ើយគឺ ជ្ជឧបករណ៍ពិនិតយនមើេការនទ្បើទ្បាស់ថ្នែំផ្ដ្េ

នទ្បើ ជ្ជរូ នៅបំ នុតសទ្ម្ភប់មនុ សសវ ័យជំរង់ នៅរដ្ឋ Massachusetts ៕ វគគសិការបស់សិសសនឹងម្ភនរយៈ
នពេខលី (ទ្បផ្

េទ្បាំ (5) នរី ) ន

ើយទ្តូវបានន្វើន

ើងនោយអែកនតេ់ការផ្ណនំរីទ្បឹ កាអែកនតេ់

ទ្បឹកាផ្កសទ្មួេឬគិ លានុបោឋយិកាកែុងវគគសិកាមួយ និ ង មួ យ៕ ការពិនិតយគឺ ជ្ជការសា័ទ្គច្បិតតន

ើយ

សិសសអាច្បនទ្ជើ សនរ ើសមិនន្លើយសំណួរណាមួ យឬទាំងអស់៕ សិសសទាំងអស់នឹងររួ េបានសម្ភារៈ
អប់រ ំមួ យច្បំ នួននិ ងបញ្ាី្នធាននៅនពេពិនិតយ។
ឪពុកម្ភតយនឹងទ្តូវបានជូនដ្ំ ណឹងអំពីការពិ និតយជ្ជមុននដ្ើ មបីនិងនតេ់ឱ្កាសនដ្ើមបីនទ្ជើ សនរ ើសកូនរបស់
ពួ កនគនច្ប

ពី ការពិនិតយនមើេ៕
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េរធនេននការពិ និតយននេះនឹ ងមិ នទ្តូវបានបញ្ូេ េោក់ នៅកែុងកំ ណត់ ទ្តាសាលានរៀនរបស់សិសស, ឬ
របស់អក
ែ ន

ើយន

ើយវានឹងមិនទ្តូវបានផ្ច្បករ ំផ្េកជ្ជមួ យបុគគេិកននសងនរៀតនទ្ៅពី ការពិនិតយជ្ជទ្កុម

ទ្គូនពរយបផ្ងែកសំរាប់ ការពាបាេ (SBIRT) ផ្ដ្េម្ភនសម្ភសភាពបុ គគេិកផ្ែទាំទ្គូនពរយផ្កសទ្មួេ
សាលានរៀននិ ងកូ នរបស់អក
ែ និង អែកនតេ់ទ្បឹ កា៕ អែកពិនិតយនមើ េនឹងនតេ់នូវមតិ នយាបេ់ខីៗ
ល ដ្េ់
សិសសណាផ្ដ្េរាយការណ៍នោយនទ្បើ សារធាតុ ឬម្ភនហានិ ភ័យច្បំ នពាេះការនទ្បើ ថ្នែំនៅនពេអនគត៕
ទ្បសិននបើ ចំបាច្ប់ សិសសនឹងទ្តូវបញ្ូា ននៅសាលានរៀនផ្ដ្េសមស្រសបសទ្ម្ភប់ការវាយតនមលបផ្នាម៕
នេើសពី ននេះនរៀតទ្បសិននបើ អក
ែ ម្ភនច្បមងេ់ឬការទ្ពួយបារមាទាក់រងនឹងឧបករណ៍ទ្តួតពិ និតយ verbal
screening tool for substance use disorders, ពាកយសំដ្ីសទ្ម្ភប់បញ្ហ
ា ការនទ្បើសារធាតុ ន

ៀនសូម

រំ នក់រំនងមកកាន់ ទ្បធាននយកោឋនផ្ណនំនិងទ្បឹ កានយាបេ់។

III.

PROFESSIONAL DEVELOPMENT វ ិជាាជីវោះចប្មើនលូតលាេ់
បុ គាលិក្ោំងអេ់និងោនផតល់ឲ្យការបង្កាត់
ប

ឹក្
វ

ើយនិ ង ឥរ ិយាបទដែលបង្កាញថ្េិេស្បដ

ការតបបៅនិង substance use and abuse, ប

ឺន
វ ្បចំឆ្នំបៅបលើការឆ្ប់ឪយែឹ ងនូ វេញ្ហា
លជាធាលប់ ោនបញ្ហ
ា ពីបទពិបសាធ៏ , ក្៏ ែូចោននិង
ើយនិងសាលាបរៀនបញ្ូា នand the school referral

process េ្នប់អនតរាគមណ៏៕ បុ គាលិក្ដែលបានជួលបនាប់ពីឆ្នំសាលាចប់ បផតើមនិ ងត្មូវ ឪយ
ចូ លរួមក្នុងin school-based training បៅអំ ឡុងឆ្នំដែលបានជូ លឪយបធវើការ៕ បុ គាលិក្ហាត់
ឹក្
វ

ឺន
វ និ ងោនផតល់ជូនតាមរយោះ school-wide/departmental staff meeting(s). អនក្ដែលបទើ ប

និ ងជូ លថមីៗនិ ងោនបង្កាត់តាមរយោះក្មមវ ិធី Mentor/Mentee៕ បង្កាត់

ឹក្
វ

ឺន
វ បុគាលិក្ឯបទៀតនិង

្តូវបានេប្មចបដាយ អនក្្គប់ ប្ោងTraining for other staff will be determined by
administration.
បុ គាលិក្ណាដែលទទួ លខុេ្តូវេ្ោប់ក្មមវ ិធី ដាក្់គប្ោងបង្ការការពារការប្បើ សារធាតុ និង
ទទួ លបានការបង្កាត់
្បតិ បតតិបង្កាញឲ្យ ប

ឹក្
វ

ឺន
វ ជាក្់ លាក្់ ប

ើយនិ ងបនតការចប្មើ នលូតលាេ់វ ិជាាជី វោះបៅបលើការ

ើញជាក្់ ដេតង-េំអាងបលើក្មមវ ិធី ប

េ្ោប់ បង្ការការពារការប្បើ សារធាតុ ៕

6

ើយនិងយុទវសាស្តេតក្ំពុង្បតិ បតតិ

IV.

ACADEMIC AND NON-ACADEMIC ACTIVITIES
ើយនិងក្មមវ ិធីអប់រ ំ្តូវបញ្ូា លបៅក្នុងថ្នក្់Teen Health and

ការបង្កាការពារប្បើសារធាតុ ប

Physical Education/Wellness េ្ោប់ េិេសោំងអេ់ោនបៅក្នុងថ្នក្់ ទី 9-12. ក្មមវ ិធី បនោះបបងាើត
បឡើងេមរមយប

ើយបង្កាញពី វបបធម៌ េមតែក្មម demonstrates cultural competency.

េិេសនិ ង្តូវបានែំ រ ិោះវ ិជាាប

បឡើងេតីអំពីការប្បើ្បាេ់ថ្នំប

ើយនិ ងជំ នញចំ បពាោះេតែភាពក្នុងការេប្មចចិតឲ្
ត យបាន្បបេើ
ើយនិ ងបជៀេបវៀងពី សារធាតុ and the avoidance of

substances. េិេសនិងបធវើការោក្់ ទងោនេតីពីការប្បើសារធាតុ /បង្កាការពារ abuse េ្ោប់បធវើឲ្យ
សាែនភាពបៅផាោះបានលអ, សាលាបរៀន, ប

ើយនិ ងេ

គមន៏ ៕ េិេសនិងេិក្ាពីរបបៀបបែើមបី

ការពារឬបនែយការ្បថុ យ ននការបបងាើតសាែនភាពបញ្ហ
ា ឥរ ិយាបទ, ែូចជាបក្មងបៅប្កាមអាយុ
ប្បើ េុរា, េំបុ្តឪេថប្បើខុេប

ើយនិងបំ បពៀន, និងប្បើឪេថខុ េចាប់ ៕

សាលាោំងអេ់-ោនមូ លដាននអនក្បធវើការោនវ ិជាាជីវោះដេនក្ mental health បៅទំ បនរចំបធវើការ
ដណនំេិេសណាដែលែឹងថ្និងបៅក្នុងភាពប្ោោះថ្នក្់ ៕
បេចក្តីបដនែម, ការអបរ ំ opioid និ ងដាក្់ បញ្ូា លបៅក្នុងការទងាិចខាលំងconcussion ពិនិតយប្ជើ េ
បរ ើេនិង

ឹក្
វ

ឺន
វ េ្ោប់អនក្អតែពលលិក្៕ អនក្អតែពលលិក្ោំងអេ់ត្មូវឲ្យបមើ ល a

concussion video ជាចំ ដណក្ននរបបៀបចុ ោះប្មោះ៕

V.

ACCESS TO RESOURCES AND SERVICES
សាលាThe Greater Lowell Technical High School ោនបុគាលិក្ជាប្ចើនដែលបង្កាញនូវែំរ ិោះវ ិជាាផតល់ក្ិចច
បំបរ ើជូនែូ បចនោះោនរួម្បាំបួននក្់ជា Guidance Counselors, បួននក្់ Adjustment Counselors, បី នក្់ជា
បពទយបៅសាលា School Nurses, ប

ើយនិង ពី នក្់បទៀតជាអនក្ចិតតវ ិជាាសាលា School Psychologists.

អនក្ផតល់ក្ិចចបំបរ ើោំងអេ់បនោះោនការយល់ែឹងចំ បពាោះពី របបៀបនន េុរាប
ោនតួនទី ជាអនក្រក្ប
ប

ើញបៅបញ្ហ
ា ប

ើយនិងការប្បើ ឪេថ, ប

ើយនិង

ើយនិង បញ្ូា នេិេសបៅក្ដនលងជាប់ោក្់ ទងបញ្ហ
ា ការប្បើ សារធាតុ

ើយនិងបធវើការជាមួ យ្ក្ុម្គួសារបេ់ពួក្បគ៕ ពួក្បគនិ ងទទួលខុ េ្តូវេ្ោប់ ការអេិវឌ្ឍដណនំនិង

បបាោះជំហា៊ានេក្មមភាព បែើមបីបំបពញទីមណុឌ លDistrict ធុនធានប

ើយនិងចបនលោះក្ិចចបំបរ ើដែលបក្ើតបឡើង៕

អនក្ផតល់ក្ិចចបំបរ ើរបេ់សាលាដែលរាយប្មោះបៅខាងបលើោនែំែឹងពត៌ ោនបចញចូ លប
ស្តេតចំបាច់ បែើមបីេ្មូលការបញ្ូា នបៅ community services ប

ើយនិងយុទវសា

ើយនិងោន្គឹោះសាែនជំ នួយ បញ្ាីបមើ ល

(see Appendix A) េ្ោប់ទំនក្់ទំនងការង្ករននក្ិចចបំបរ ើfor the network of services ដែលោនតាមរយោះ
តាមតំបនេ

គមន៏ជិតៗ៕ សាលា Greater Lowell Technical High School បជឿថ្េ

community behavioral health ប

ការជាមួ យ

ើយនិងអនក្ពាបាលអាចនិយាយបៅកាន់េិេស-ពីបញ្ហ
ា ចំៗរួមោនបធវើ

អនតរាគមន៏, ែូចជាថ្នក្់តូចៗ, ោំ្ទោនក្់ៗ, ប

ើយនិងគប្ោង្តឡប់ចូលសាលាវ ិញ៕
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VI.

REFERRALS TO SERVICES បញ្ូា នបៅឲ្យក្ិចប
ច ំបរ ើ
បុ គាលិក្ោំងអេ់បៅសាលាបរៀន All staff at Greater Lowell Technical High School ោនតួ
នទី េំខាន់ណាេ់ រក្ប

ើញប

ើយនិ ងបញ្ូា នេិេសដែលោនបញ្ហ
ា ជាប់ ោក្់ទងបៅនិងការប្បើ

សារធាតុ substance use related problems ប

ើយនិងបធវើការោក្់ទងជាមួ យ ្ក្ុម្គួសាររបេ់

បគ៕ A Substance Use Prevention and Education Referral Process ោនប

ើយេ្ោប់

បុ គាលិក្ោំងអេ់ប្បើ ការ (បមើ លនូវ Appendix B).

VII. COLLABORATION WITH FAMILIES េ

ការជាមួយ្ក្ុម្គួសារ

្គួសារជានែគូ ដែល្តូវការេំខាន់ ណាេ់បៅសាលាបរៀន Greater Lowell Technical High
School ដែលខំ ្បឹ ងបង្ការការពារបរឿងប្បើ សារធាតុ ៕ បយាបបាលឪពុក្ោតយ, ជាពិ បេេបយា
បបាលមក្ពីឪពុក្ោតយននេិេសជាមួ យនិងបញ្ហ
ា ជាប់ ោក្់ទងបៅនិង-សារធាតុ , ជួ យ្បាប់ ប
និ ង្តូវការជួ យជាមុ នននេ

ើយ

គមន៏ សាលាបរៀនរបេ់បយើង៕

បៅរាល់បែើ មឆ្នំនិមួយៗ, the Assistant Superintendent-Principal ឬ his/her designee, និ ងោន
្បាប់ ែល់ឪពុ ក្ោតយ/អាណាពាបាលឲ្យបានែឹ ងពីការបង្ការការពារប្បើ សារធាតុ ប
អប់រ ំនូ វក្នុងក្បូនបេៀវបៅ Student Handbook. ឪពុក្ោតយប
ថ្បានទទួ លប

ើយនិងចាប់

ើយនិ ងេិេស្តូវដត្បាប់ឪយែឹ ង

ើយពិនិតយបមើ លបឡើងវ ិញននបេៀវបៅ handbook នូ វបរៀងរាល់ឆ្នំសាលាចប់ បផតើ

ម៕ ចាប់ ោំងអេ់និងោនេ្ោប់ឪពុ ក្ោតយ/អនក្អាណាពាបាលបៅបលើសាលាបរៀន Greater
Lowell Technical High School website (www.gltech.org)បៅខាងប្កាម “Parent” and
“Student” tabs.
សាលាបរៀន Greater Lowell Technical High School និ ងផតល់នូវែំ ណឹងពត៌ ោនធនធានប
និ ងក្មមវ ិធីអបរ ំេ្ោប់ ឪពុក្មតយប
ប

ើយនិងអនក្អាពាបាលដែលយក្ចិ តទ
ត ុក្ដាក្់ បៅ បលើេញ្ហា

ើយនិ ងឥរ ិយាបទដែលបង្កាញថ្បក្មងបនោះ្បដ

និ ងបធវើឲ្យបមើ លពី ជំនញការប

ើយ

លជាោនបញ្ហ
ា ការពិ បសាធន៏ប្បើ ថ្នំសារធាតុ

ើយនិងអាក្បបក្ិ រ ិយាបៅផាោះ, ោំ្ទបង្ការការពារ/េោេភាគអប់ រ ំ

ននក្មមវ ិធី េុខភាពរបេ់សាលាបរៀនបយើង,ក៏ដូចគ្នានិងការររួ ខុសទ្រូវចំន

ោះការនទ្រើទ្ាស់

នទ្គឿងសារធារុន យ
ើ និងនចោះតរនទ្រើ, សាលានរៀននិងរញ្នន
ូ នៅឲ្យនគជួ យន្វ ើអនត រាគមន៏៕ េោភរោះ
ោំងអេ់និងង្កយស្េូលយល់ប

ើយេមរមយននវបបធម៌ ៕ ក្មមវ ិធី និងមានផ្ត កា
់ រស ការជាមួ យ

រីទ្រឹកានៅសាលា, Greater Lowell Parent Organization, Special Education Parent Advisory
Council, Technical Program Advisory Committees និងទ្ក ុមឪពុកមាតយនផ្េងៗនរៀរ៕
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APPENDIX A
SUBSTANCE ABUSE RESOURSES
For Treatment




Substance Abuse Mental Health Services Association (SAMHSA);
www.samhsa.gov, 800-662-HELP
Massachusetts Bureau of Substance Abuse Hotline; www.helpline-online.com,
800-327-5050, tty 888-448-8321
Mass Organization of Addiction Recovery (MOAR); www.moar-recovery.org

Inpatient Treatment




Lahey Health Behavioral Services Treatment Center; www.nebhealth.org
Megan’s House; Lowell, www.themeganhouse.org
Tewksbury State Hospital; 978-259-7000

Outpatient Detox



CleanSlate Centers; Tewksbury, 800-NEW-START
Veterans Center; Bedford, 781-687-2654

Community Support








Lowell Community Health Center Substance Abuse Treatment Office-Based
Opioid Treatment; 161 Jackson Street, Lowell, 978-937-9700
Lowell House; 555 Merrimack Street, Lowell, 987-459-8656
LUK, Inc.; Counseling@LUK.org, 800-579-0000; Lowell, 978-596-0624
Middlesex Recovery, P.C.; 53 Cummings Park, Woburn, 781-305-3300
Narcotics Anonymous (NA); 866-624-3578
Alcoholics Anonymous (AA); 978-957-4690
Massachusetts Poison Control Center; 800-222-1222

Support for Family and Friends










Learn to Cope; www.Learn2Cope.org, 508-801-3247
Learn to Cope Lowell Chapter; 508-245-1050
Learn to Cope Tewksbury Chapter; 508-245-1050
Nasal Narcan Responder Training; 800-327-5050
Al-Anon/Alateen; www.ma-al-anon-alateen.org; 508-366-0556
Al-anon; www.al-anon.org; 888-425-2666
Families Anonymous; www.familiesanonymous.org
Families Anonymous Groton Chapter; 978-448-3402
Families Anonymous Wilmington Chapter; 978-973-5645
GRASP Chelmsford Chapter; 781-844-2127
The Addict’s Mom; www-addictsmom.com
Drug Free; www.drugfree.org
Wicked Sober; www.wickedsober.com
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Recommended Reading






“Addict in the Family” by Beverly Conyers
“Heroin’s Puppet: The Rehab Journals of Amelia F.W. Caruso (1989-2009) by
Melissa M. Weiksnar
“It’s Not Gunna Be an Addiction: The Adolescent Journals of Amelia F. W. Caruso
(1989-2009)” by Amelia F. W. Caruso and Melissa M. Weiksnar
“It’s Not Okay to Be a Cannibal: How to Keep Addiction from Eating Your Family
Alive” by Andrew T. Wainwright
“Now What? An Insider’s Guide to Addiction and Recovery” by William Cope Moyers
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APPENDIX B
GREATER LOWELL
TECHNICAL
HIGH SCHOOL
APPENDIX
B
GREATER
LOWELL
TECHNICAL
HIGH
SUBSTANCE USE PREVENTION AND SCHOOL
EDUCATION
SUBSTANCE
USE PREVENTION
ANDPROCESS
EDUCATION
INTERVENTION
REFERRAL
INTERVENTION REFERRAL PROCESS
(Education,
Services
Support)
(Education,
Services
andand
Support)
Main Office Referral:

Staff

Violation of the School Code
of Conduct related to
Alcohol, Tobacco and Drug
Possession or Use

Parent
Voluntary Student Referral
Contact School Nurse, Guidance Counselor,
Adjustment Counselor, or School
Psychologist

First-Time Offense
Mandatory Participation in a Substance
Abuse Intervention Program:

One of the service providers above will
provide screening to determine further
action as needed

Pre and Post Assessments as well
as 10 weekly group meetings

Student Assistance Team Meeting

Adjustment Counselor or School
Psychologist Referral

Repeat Offenders
Referral to Community Resources
Treatment Providers

and

Group Counseling Referral

Recommended Individual
Counseling Support

Referral to Community Resources and
Treatment Providers

Contact Phone Numbers:
Administrative Office
Assistant Superintendent/Principal

978-441-4807

Main Office
Senior Assistant Principal
Assistant Principal
Dean

978-441-4416
978-441-4412
978-441-4414

Guidance Department
Director of Guidance and Counseling Services

978-441-4955

School Nurses

978-441-4433
978-441-4449
978-441-4422
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