
5 cách để
GỬI THÔNG  
TIN KÍN Bạn đã chứng 

kiến hoặc nghe 
nói về

Gửi thông tin 
kín đến

SafeOregon.com

SafeOregon.com

Bắt nạt?
Bạo lực?
Ma túy?
Đe dọa?

Các cách khác để
ĐƯỢC GIÚP ĐỠ

GỌI hoặc  
NHẮN TIN

 844-472-3367

 ỨNG DỤNG ĐIỆN 
THOẠI DI ĐỘNG 

iTunes hoặc  
Google Pay

EMAIL 
tip@safeoregon.com

WEB
SafeOregon.com

Tự tử Quốc gia Đường dây 
Phòng ngừa
Hỗ trợ bí mật 24/7 cho những  
người đau khổ
suicidepreventionlifeline.org
800-273-TALK (8255)

YouthLine
Đường dây trợ giúp khủng hoảng 
bảo mật giữa các thanh thiếu niên, 
sẵn sàng phục vụ 4:00 chiều -  
10:00 tối
oregonyouthline.org
Hãy gọi 877-968-8491
hoặc nhắn tin teen2teen  
đến 839863

Dự án Trevor 
Can thiệp khủng hoảng và tự sát 
24/7 cho thanh niên LGBTQ
thetrevorproject.org 
Hãy gọi 866-488-7386 (sẵn sàng 
phục vụ 24/7)hoặc nhắn tin  
START đến 678678 (Thứ Hai-Thứ 
Sáu – 7:00 tối)



SAFEOREGON LÀ GÌ?
SafeOregon là một đường dây cho thông tin kín.

Có ai đã làm cho bạn đau đớn không?

Bạn có biết về ai đó có thể

làm tổn thương bạn hoặc người khác?

Bạn có biết về một mối nguy hiểm cho sinh viên, 
nhân viên nhà trường, hoặc trường học của bạn?

Bạn có đang vật lộn tranh đấu?

Bạn có cần sự giúp đỡ từ người lớn và bạn không 
biết chắc là phải nói cùng ai?

Bạn có thể nói với SafeOregon.

SAFEOREGON LÀ RIÊNG TƯ.
SafeOregon được kiểm tra 24/7.

Thông tin kín của bạn là riêng tư. Tên của bạn  
sẽ không được chia sẻ trừ khi bạn muốn  
chia sẻ nó.

Những người làm việc tại SafeOregon sẽ xem  
thông tin kín của bạn. Sau đó, họ gửi nó đến  
nhân viên nhà trường và có thể cho nhân viên  
công lực.

TÔI CÓ THỂ BÁO CÁO ĐIỀU GÌ?
Bạn có thể sử dụng SafeOregon để báo cáo:

ĐỪNG PHẠM PHÁP!
Gửi thông tin kín giả tạo tới SafeOregon là điều 
phạm pháp. Báo cáo sai, chơi khăm hoặc trò đùa 
có thể bị cảnh sát điều tra.

• Bắt nạt trực tiếp
• Bắt nạt trực tuyến
• Safetối đe dọa an toàn
• Đánh nhau
• Ma túy
• Alợu
• Weapon

•  Talk ề tự tử, trầm cảm, 
hoặc những người muốn 
làm tổn thương bản thân 
hoặc những người khác

• Aạm dụng
• Sấn công tình dục

GỌI hoặc NHẮN TIN 

844-472-3367
EMAIL 

tip@safeoregon.com

 ỨNG DỤNG ĐIỆN THOẠI  
DI ĐỘNG 

iTunes hoặc Google Play

 WEB

SafeOregon.com

CẢM THẤY AN TOÀN ĐƯỢC AN TOÀN.


