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SafeOregon cung cấp một phương pháp dễ dàng để 
báo cáo  

Kể từ khi thành lập, SafeOregon đã trở thành một cách đáng tin cậy cho các học sinh, gia đình và 
thành viên cộng đồng để báo cáo các tình thế không an toàn. Kể từ Tháng 9 năm 2017, khi Sở 
học chánh Portland bắt đầu khuyến khích cộng đồng sử dụng đường dây báo cáo, sở học chánh 
đã nhận được 259 báo cáo về nhiều vấn đề khác nhau. 

"Chúng tôi biết rằng nhiều báo cáo an toàn trường học là cho cơ quan thực thi pháp luật và 
chúng tôi đã có thể giảm bớt các vấn đề bằng cách ngăn chận trước, kết nối với các nhóm tư vấn 
và hành chính, phụ huynh và học sinh để giải quyết vấn đề và kết nối mọi người với nguồn lực 
thích hợp ", Trung sĩ Jim Quackenbush thuộc Phòng Dịch vụ Thanh thiếu niên của Sở Cảnh sát 
Portland cho biết. "Nó là một công cụ tuyệt vời, đặc biệt là cho những người muốn ẩn danh hoặc 
có mối quan tâm liên miên và không biết chắc nơi nào để xin trợ giúp hoặc nói chuyện với ai." 

Được tài trợ bởi Cơ quan Lập pháp Oregon như một phần trong nỗ lực cải thiện an toàn trên 
toàn tiểu bang, SafeOregon cung cấp một cách báo cáo các mối quan tâm một cách ẩn danh như 
đe dọa bạo lực, đánh nhau, ma túy và rượu, vũ khí, bắt nạt, quấy rối, đe dọa và tự làm hại bản 
thân. Hệ thống có thể được truy cập qua: 

• Nút “Báo cáo hành vi không an toàn” (Report unsafe behavior) được tìm thấy trên trang 
web của mỗi trường PPS 

• Trang SafeOregon website  
• Gọi trực tiếp/Nhắn tin (844-472-3367) 
• Gởi email đến tip@safeoregon.com 
• Ứng dụng di động có thể được tải xuống từ Điện thoại Thông minh qua iTunes hoặc 

Google Play 

Dữ liệu từ hai năm đầu sử dụng SafeOregon trong PPS đã cho thấy một loạt các kết quả. Thí dụ: 

• 36,7% báo cáo đến từ các học sinh; 31,7% từ cha mẹ 
• 59% báo cáo đã được gửi qua web, 17% qua email, 10,8% qua điện thoại, 6,6% bằng 

Ứng dụng SafeOregon và 6,2% qua nhắn tin 
• Bắt nạt/quấy rối là sự việc được báo cáo hàng đầu ở mức 23,8%, sau đó là sở hữu, sử 

dụng hoặc phân phối thuốc ma túy (10,7%), đe dọa tự tử được báo cáo bởi người khác 
(5,5%) và than phiền trường học (5,2%) 

• 73% báo cáo được phân loại là bình thường (tương tác giữa các học sinh thường được 
giải quyết bởi trường học, như cãi nhau, vi phạm quy tắc, v.v.), 13,9% được phân loại là 
khẩn cấp (sự việc đang xảy ra hoặc đã xảy ra trong quá khứ như bạo lực, tự gây hại, 
hoặc các hành vi tội phạm, có khả năng cao xảy ra lần nữa), 0,4% được phân loại là nguy 
kịch (Mối đe dọa bạo lực tức thời hoặc sắp xảy ra, có thể tự gây hại, tác hại hoặc hành vi 
tội phạm) 

https://www.safeoregon.com/
mailto:tip@safeoregon.com
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Để tiếp tục truyền bá về tài nguyên này, PPS muốn chia sẻ các liên kết đến tài liệu SafeOregon 
bằng tiếng Anh cũng như năm ngôn ngữ được hỗ trợ của sở học chánh. 
 
SafeOregon – English Tiếng Anh 
SafeOregon – Spanish Tiếng Tây Ban Nha 
SafeOregon – Vietnamese Tiếng Việt 
SafeOregon – Chinese Tiếng Trung Quốc 
SafeOregon – Russian Tiếng Nga 
SafeOregon – Somali Tiếng Somali 
 
Hãy chắc chắn chia sẻ thông tin này với các bạn bè và gia đình của quý vị  - và nhắc nhở các học 
sinh: Nếu con em thấy hoặc nghe được điều gì đó, hãy báo cáo  - ngay lập tức. Hãy cùng làm việc 
với nhau để giữ cho cộng đồng của chúng ta an toàn. 

 

 
 
 

 
 

https://www.pps.net/cms/lib/OR01913224/Centricity/Domain/4/SafeOregon_Brochure_ENGLISH.pdf
https://www.pps.net/cms/lib/OR01913224/Centricity/Domain/4/SafeOregon_Brochure_SPANISH.pdf
https://www.pps.net/cms/lib/OR01913224/Centricity/Domain/4/SafeOregon_Brochure_VIETNAMESE.pdf
https://www.pps.net/cms/lib/OR01913224/Centricity/Domain/4/SafeOregon_Brochure_CHINESE.pdf
https://www.pps.net/cms/lib/OR01913224/Centricity/Domain/4/SafeOregon_Brochure_RUSSIAN.pdf
https://www.pps.net/cms/lib/OR01913224/Centricity/Domain/4/SafeOregon_Brochure_SOMALI.pdf
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