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Liên minh vì Thanh niên  

Hạt Sacramento  

Đưa ra hành động cộng 

đồng để ngăn ngừa thanh 

niên sử dụng rươu 
 

Liên mình vì Thanh niên Hạt 
Sacramento là một sáng kiến mới 
được phát động tháng 10/2015 tập 
trung vào mục tiêu tổng thể trong Kế 
hoạch Chiến lược Dịch vụ Phòng 
chống Rượu và Ma tuý nhằm giải 
quyết tình trạng uống rượu khi chưa đủ 
tuổi. 

Thông qua phát triển sự cộng tác bền 
vững và tăng cường sự cộng tác hiện 
có, Hạt Sacramento có thể tạo ra một 
ảnh hưởng mạnh mẽ chung để làm 
đòn bẩy tốt nhất cho nguồn lực ngăn 
ngừa tiềm năng và hiện có. 

Hoạt động của Liên minh bao gồm 
triển khai Kế hoạch Hành động được 
thiết kế để thực hiện chiến lược môi 
trường hướng tới phòng chống và 
giảm tình trạng sử dụng rượu trong 
thanh niên qua thông điệp truyền 
thông, chú trọng vào chuẩn mực xã hội 
giúp đạt được tình trạng hạnh phúc, và 
tập trung vào pháp luật, chính sách và 
thực tiễn có thể tác động tới việc uống 
rượu khi chưa đủ tuổi. 
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Đối tượng đủ điều kiện nhận Dịch 

vụ Phòng chống Cơ bản?  

 
 Cư dân Hạt Sacramento  

 Cá nhân chưa bắt đầu sử dụng các 

chất gây nghiện;  

hay 

 Cá nhân đã bắt đầu sử dụng chất gây 

nghiện nhưng chưa thể hiện những 

dấu hiệu rối loạn do sử dụng chất gây 

nghiện và có thể được hưởng lợi từ 

giáo dục phòng chống 

____________________________ 

Đôi tượng Phục vụ 
 

 Thanh niên 

 Gia đình  

 Nhà trường, Khu vực lân cận, 

và Cộng đồng 

 

 

 

Để biết thêm thông tin 

Về Dịch vụ Phòng ngừa, Vui lòng 

Liên hệ Alcohol and Drug Services 

theo số: 
 

Điện thoại:  

Dịch vụ Chuyển tiếp California: 711 

Dịch vụ cho Thanh niên  

Dịch vụ phòng ngừa cho thanh niên được thiết kế để tăng các yếu tố bảo 

vệ, đồng thời làm giảm yếu tố nguy cơ liên quan tới sử dụng chất gây 

nghiện, tăng cơ hội thành công tại gia đình và trường học.   

Center for Collaborative Planning: Tuổi trẻ tham gia Hành động 

Omni Youth Programs:  Tuổi trẻ Hành động  

People Reaching Out:  Các chương trình Lãnh đạo và Vận 

động chính sách tại trường 

Sacramento County Office of Education:  Câu lạc bộ Sôi động , 

Tối thứ Sáu Sôi động và Tư vấn cho Tối thứ Sáu Sôi động 

Dịch vụ cho Gia đình 

Gia đình trong dịch vụ phòng ngừa sẽ nhận được giáo dục về 

giảm các yếu tố nguy cơ, cũng như xây dựng kỹ năng để giúp 

tạo ra một môi trường gia đình tích cực hỗ trợ thanh niên kiêng 

rượu và mau phục hồi.   

Center for Collaborative Planning:  Gia đình & Cộng 

đồng Chung tay 

Omni Youth Programs:  Làm cha mẹ chủ động của thanh 

thiếu niên, Gia đình Hành động, và Các vấn đề Gia đình 

Dịch vụ cho Nhà trường, Khu vực lân cận, Cộng đồng 

Dịch vụ phòng ngừa dành cho nhà trường, khu vực lân 

cận và cộng đồng bao gồm các chương trình tại cộng 

đồng và chương trình giáo dục chú trọng vào tình trạng 

uống rượu khi chưa đến tuổi với chương trình đào tạo 

tập huấn viên để nâng cao hiểu biết và năng lực.   

Center for Collaborative Planning and Omni Youth 

Programs: Chương trình đào tạo tập huấn viên 

Văn phòng Giáo dục Hạt Sacramento:  Liên minh vì 

Thanh niên Hạt Sacramento  

MỤC TIÊU DỊCH VỤ 

Quá Sớm:   

 Giảm tỷ lệ phần trăm thanh 
niên báo cáo bắt đầu sử 
dụng rượu khi 15 tuổi. 

Quá Nhiều:   

 Giảm tỷ lệ phần trăm thanh 
niên báo cáo tham gia những 
cuộc nhậu say sưa. 

Quá Thường xuyên:   

 Giảm tỷ lệ phần trăm thanh 
niên báo cáo uống 3 ngày  
trong vòng 30 ngày vừa qua. 

Dịch vụ Cung cấp 

Nhân viên song ngữ và/hoặc  

phiên dịch miễn phí. 


