Trang giới thiệu Tháng Lịch sử Người Người Da Đen: Donna Stoney, nhân viên quản lý hồ sơ
Người Da Đen đầu tiên trong hệ thống I/DD của Quận Multnomah
Donna Stoney nhớ lại ngày đầu tiên làm công việc quản lý hồ sơ tại Multnomah County
Developmental Disabilities vào Lễ Halloween 1988: "Tôi đã rất hồi hộp bởi vì đối với tôi, đó là
một công việc lớn lao." Bà đã làm việc với nhiều người khuyết tật về trí tuệ và phát triển (I/DD)
trong sáu năm và đã làm “hầu hết mọi công việc” trong lĩnh vực chăm sóc trực tiếp. Quản lý hồ
sơ là một lãnh thổ mới.
"Tôi đã sợ đến chết. Tôi sẽ không bao giờ quên,” bà Donna nói. Là
một trong chỉ 7 nhân viên quản lý hồ sơ, văn phòng của bà có ít nhất
6 chiếc tủ 4 ngăn chứa đựng trên 400 hồ sơ. “Hồi đó chúng tôi làm
hết mọi thứ: tiếp nhận, trẻ em, người lớn, dịch vụ bảo vệ, cơ sở
chăm sóc tập thể, chăm sóc nuôi dưỡng. Tôi đã quản lý tất cả." Vào
thời điểm đó, bà không biết rằng mình là nhân viên quản lý hồ sơ
Người Da Đen đầu tiên trong hệ thống I/DD của Quận Multnomah.
Bà Donna nhanh chóng tìm được chỗ đứng của mình trong lĩnh vực
công tác xã hội. Bà coi đồng nghiệp lẫn thân chủ như gia đình. Bà nổi
tiếng là người giàu lòng thương, luôn quan tâm lắng nghe mọi người,
giải quyết các tình huống khó khăn và đảm nhận các trường hợp khó
khăn. Mười tám năm trước bà đã quản lý một trường hợp như vậy,
liên quan đến một cô gái trẻ mắc Hội chứng Prader-Willi đã từng bị
chuyển đi chuyển lại đến 11 cơ sở chăm sóc. Bà Donna nhớ là bà đã
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đề nghị nhận trường hợp này với suy nghĩ, “Tôi có thể nói chuyện với
mọi người và coi họ như gia đình của chính mình. Mười một cơ sở thật không thể chấp nhận được! Chúng ta phải dừng vòng xoáy này ngay. Tôi muốn dừng vòng
xoáy này lại, và điều đó đòi hỏi nhiều thời gian.”
Bà đã thành lập một cơ sở chăm sóc dành cho người lớn StoneyBrooke cùng với chị gái của
mình là bà VaVal Stoney, Điều phối viên Dịch vụ DD của Quận Multnomah, để chăm sóc cho cô
gái trẻ đó. Trong những thập kỷ sau đó, Cơ sở Chăm sóc Nội trú StoneyBrooke (StoneyBrooke
Residential Services) đã phát triển thành 6 cơ sở hoạt động tại quận Multnomah và Clackamas.
“Tôi không bao giờ coi mình là người tiên phong,” bà Donna nói. “Đây là mục đích của tôi. Tôi
chỉ tận hưởng những gì tôi thích làm và làm những gì tôi có thể làm theo hiểu biết tốt nhất của
tôi. Tôi muốn đảm bảo tất cả mọi người được đối xử công bằng. Trong toàn bộ hệ thống, tất cả
chúng ta đều cần được đối xử công bằng”.

Đối với Donna và Val, cả hai với tổng cộng gần 80 năm
kinh nghiệm trong ngành I/DD, gia đình, sự công bằng và
lòng nhân hậu là trên hết. Tại StoneyBrooke, họ làm việc
với ông Cory, bạn đời của Donna, con gái Dominique, con
trai Mikal và cháu trai bà là Carl.
“16 người này trong cơ sở của tôi là gia đình của tôi và tôi
sẽ không để bất cứ ai làm phiền đến họ. Tôi sẽ đảm bảo
họ được bình an,” bà Donna nói.
Nhiều năm qua, bà Donna đã tiết kiệm tiền để đầu tư vào
một niềm đam mê khác của mình: làm rượu. Trong khi
vẫn tiếp tục quản lý StoneyBrooke, bà đã trở lại trường
học để trở thành một nhà sản xuất rượu và chuyên gia
pha chế rượu, tức là người chuyên về đánh giá và kết hợp các loại rượu. Bà có thể là Người
Da Đen đầu tiên ở Oregon đạt được cả hai thành tựu trong một ngành công nghiệp mà “thường
không mở cửa cho phụ nữ và Người Da Đen,” bà nói. “Nhưng họ đã gặp Donna Stoney và bà
ấy không bao giờ dừng lại. Cho dù điều này có khó đến đâu, tôi cũng sẽ làm được. Tôi sẽ phá
bỏ một số rào cản. Tôi muốn nhìn thấy người da màu ở những nơi sản xuất rượu”.
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Để đạt được mục tiêu này, bà Donna gần đây đã thành lập Hội Các Nhà sản xuất Rượu Người
Da Đen, Người Bản Địa, và Người Da Màu Quốc tế (International Association of BIPOC
Winemakers). Hai niềm đam mê này của bà có những điểm chung là: “Cả hai sự nghiệp đều là
về giải quyết vấn đề. Cố gắng mang lại sự gần gũi và tình yêu thương. Vui vẻ bên những thân
chủ I/DD và thưởng thức rượu. Tất cả đều là tình thương yêu,” bà nói.
“Đó là sự may mắn và là lời kêu gọi của tôi. Khi bạn có tinh thần như vậy. Bạn chỉ cần đi theo
tiếng gọi đó. Đó là mục đích của tôi.”

