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Bạn có lo lắng khi đi học đại học nếu bạn có tình trạng sức khoẻ tâm thần? Nếu có, thông tin này sẽ cung cấp cho bạn những
kiến thức bạn cần để giải quyết các quyền, quy tắc, và các nguồn lực của bạn trong khi ở trường cao đẳng.

Liệu trường học của tôi có kỷ luật tôi vì điều gì đó tôi nghĩ đã xảy ra vì tình trạng sức
khoẻ tâm thần của tôi? Nó phụ thuộc vào...
•

Không phải nếu trường học phân biệt đối xử với bạn vì bạn có tình trạng sức khoẻ tâm thần dẫn đến tàn tật. Bạn có
quyền yêu cầu một phiên điều trần và / hoặc thủ tục khiếu nại ở hầu hết các trường học nếu bạn cho rằng bạn đang
bị kỳ thị.

Việc kỷ luật bạn vì nhập viện và những lần vắng mặt có liên quan có thể là sự kỳ thị, và do đó, là trái pháp luật. Nhận trợ giúp / cố vấn
pháp lý nếu bạn muốn kháng cáo một biện pháp kỷ luật.1

•

Nếu hành vi của bạn vi phạm quy tắc ứng xử của trường, hành vi kỷ luật của họ có thể không được coi là phân biệt đối
xử miễn là nó được áp dụng liên tục cho tất cả học sinh. Tìm hiểu về chính sách kỷ luật và thực tiễn kỷ luật (như “không
khoan dung”) trong trường của bạn.
Một trường có thể kỷ luật bạn vì những hành vi thiếu trật tự nếu nó có trong quy tắc của họ, ngay cả khi hành vi đó là do
tình trạng sức khoẻ tâm thần. Mỗi trường có các chính sách khác nhau và hậu quả của hành động của bạn có thể thay đổi
vì vậy hãy tìm ra quy tắc ứng xử * tại trường học của bạn.

•

Có chỗ ở cho giáo dục có thể giúp ngăn ngừa các hành vi có thể khiến bạn gặp rắc rối. Bạn có thể có chỗ ở nếu bạn có
khuyết tật về giấy tờ. Xem tờ lời khuyên về chỗ ở tại http://www.umassmed.edu/transitionsRTC/publication

Đừng tự mình đi học! Bạn có thể cần trợ giúp pháp lý để giải quyết những vấn đề này. Bạn có thể lấy thêm thông tin từ Trung tâm Luật Sức
khoẻ Tâm thần Bazelon: http://www.bazelon.org/ và Mạng lưới Quyền Người Khuyết tật Quốc gia (NDRN): www.ndrn.org

Trường học của tôi có yêu cầu tôi nghỉ phép không? Nó phụ thuộc ...
•
•
•

Một trường học không nên áp đặt một kỳ nghỉ vắng mặt đơn giản chỉ vì bạn có hồ sơ về chẩn đoán bệnh tâm thần.
Việc nghỉ phép chỉ nên được áp dụng sau khi đánh giá cá nhân đã được thực hiện để xác định rằng trường coi bạn là
có nguy cơ làm hại bản thân hoặc người khác.
Nhà trường cũng nên cung cấp cho bạn các cách thu hồi giống như khi bạn rời khỏi vì các lý do sức khoẻ thể chất.
Kiểm tra chính sách của trường.
Nếu trường cố gắng làm cho bạn rời khỏi tình trạng không tự nguyện, do
Bảo vệ quá trình bảo vệ thích hợp bao gồm
tình trạng sức khoẻ tâm thần của bạn, nó sẽ cho bạn “bảo vệ tiến trình
thông báo cho học sinh về hành động mà
hợp pháp.” Bạn có thể cũng nộp đơn khiếu nại với viên chức tuân thủ
nhà trường đang cân nhắc và giải thích lý
khuyết tật và / hoặc các cơ quan quyền công dân. Xem chính sách trường
do tại sao trường tin rằng hành động như
học của bạn về khiếu nại.
vậy là cần thiết. Học sinh và người đại diện

* Các quy tắc ứng xử cũng có thể được gọi là “Kỳ vọng của sinh viên” hoặc “Quy
định về hành vi.”

của họ nên có cơ hội phản hồi và cung cấp
thông tin liên quan.

Tôi có thể bị buộc phải uống thuốc không?
•

Trong hầu hết các trường hợp, bạn không thể bị ép buộc hoặc phải uống
thuốc. Tuy nhiên, trường học có thể nói rằng bạn cần thuốc để tuân theo
các quy tắc về hành vi hoặc để trở lại trường. nếu bạn Không đồng ý, giải
thích tại sao và đề xuất các lựa chọn khác.

Làm thế nào để được giúp đỡ về tình trạng sức khoẻ tâm thần
của tôi trong khuôn viên đại học của tôi?
•
•
•
•
•

Hầu hết các trung tâm tư vấn đại học có thể cung cấp các chuyến thăm trị liệu miễn phí. Kiểm tra trang web của
trường bạn.
Nếu bạn gọi trung tâm tư vấn cao đẳng của bạn và trường hợp khẩn cấp, vui lòng cho nhân viên tiếp tân biết ngay
để họ có thể hành động thích hợp, có thể bao gồm việc giúp bạn có được cuộc hẹn ngay lập tức.
Nếu bạn đang trong tình trạng khủng hoảng và cần giúp đỡ ngay lập tức: gọi số 911, đến phòng cấp cứu gần nhất
của bệnh viện, hoặc gọi cho Đường dây Giúp đỡ Tự tử Ngăn ngừa Tự sát Quốc gia số 1-800-273-TALK - Có sẵn
24 giờ một ngày.
Thử ULifeline; Đây là tài nguyên đại học trực tuyến cung cấp thông tin về các vấn đề sức khoẻ tâm thần và các
nguồn lực chuyên môn trong và xung quanh nhiều trường:  www.ulifeline.org.
Xem xem có một chương của Active Minds trong hoặc gần trường của bạn hay không. Active Minds là một tổ
chức do sinh viên tổ chức nhằm nâng cao nhận thức về sức khoẻ tâm thần và giảm sự kỳ thị giữa sinh viên đại
học: http://www. activeminds.org/.

Quyền riêng tư của tôi trong việc đối phó với các chuyên gia về sức khoẻ tâm thần
trong hoặc ngoài khuôn viên trường là gì?
•
•

Tất cả các chuyên gia về sức khỏe tâm thần được yêu cầu hợp pháp để giữ những gì bạn nói trong các buổi trị liệu bí
mật trừ khi bạn cho phép tiết lộ thông tin. Ngoại lệ duy nhất cho điều này là nếu họ quan tâm đến sự an toàn của bạn
hoặc sự an toàn của người khác.
Hầu hết các trung tâm tư vấn của trường sẽ không tiết lộ thông tin y tế của bạn nếu không có sự cho phép bằng văn
bản của bạn. Hãy hỏi trung tâm tư vấn về chính sách bảo mật của họ.

Được chuyển thể từ: Tâm trí của bạn. Quyền lợi của bạn. Sức khoẻ Tâm thần tại trường: Biết
Quyền của Bạn. Hướng dẫn cho những sinh viên muốn tìm kiếm sự trợ giúp cho bệnh tâm thần
hoặc đau khổ về tình cảm.http://www.bazelon.org/Portals/0/pdf/YourMind-YourRights.pdf
www.bazelon.org; http://www.dlc-ma.org/contact.html; http://www.disabilitylawcenter.org/
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