
በዚህ ሰንጠረዥ ውስጥ የተዘረዘሩት ግብዓቶች እና 
የሪፖርት ማድረጊያ አማራጮች ተጋጋጅ ኩነቶች 
አይደሉም እንዲሁም ገበታው የሚገኙትን ግብዓቶች 
በሙሉ ላያካትት ይችላል። እዚህ የተዘረዘሩት አብዛኛዎቹ 
ግብዓቶች ከካምፓስ ውጭ ላሉት ሰዎች፣ በክልል 
ካምፓሶች እና በገጠር ሽክርክሮች ውስት ይገኛሉ።

የደህንነት ስሜት ይሰማዎታል?

አዎ

ወንጀል ሪፖርት ማድረግ 
ይፈልጋሉ?

አዎ

ስም ሳይታወቅ ሪፖርት 
ማድረግ ይፈልጋሉ?

አይ

አይ

አይ

ክስተት

ሪፖርት ማድረግ ይፈልጋሉ?

አዎ

ለድንገተኛ አደጋ/ለፖሊስ/ ለህክምና 
ዕርዳታ በ Marquam Hill 

እና በ South Waterfront 
Campuses ወደ የህዝብ ደህንነት 

መምሪያ ይደውሉ 
ማራዘሚያ 4-4444 ወይም 

503-494-4444 

ለሁሉም ሌሎች አካባቢዎች ወደ 
911 ይደውሉ። 

* እነዚህ ግብዓቶችን ምስጢራዊ አይደሉም

አዎ

ስም ሳይታወቅ ሪፖርት ለማድረግ ወደ የOHSU 
የቅንነት የአደጋ ጊዜ ስልክ መስመር ይደውሉ 

1-877-733-8313 ወይም  
www.ohsu.edu/integrity_reportን 
ይጎብኙ

ግብዓቶችንግብዓቶችን  ሪፖርትሪፖርት  ማድረግማድረግ  
ሚስጥራዊ ያልሆነ ሪፖርት ለማድረግ ወይም በዚህ ሰንጠረዥ ውስጥ 
ስለተቀመጡት አማራጮች የበለጠ ለመረዳት የOHSU አዎንታዊ 
እርምጃ እና የእኩልነት ዕድል (Affirmative Action and Equal 
Opportunity Department (AAEO)) ወይም መጠሪያ IX 
አስተባባሪን ያነጋግሩ። 

ስልክስልክ 503-494-5148፣ አማራጭ 5 ይምረጡ

ኢሜይልኢሜይል aaeo@ohsu.edu

	 titleix@ohsu.edu	

ስለየአዎንታዊ እርምጃ እና የእኩልነት ዕድል (AAEO) ሂደቶች እና 
አገልግሎቶች የበለጠ ለመረዳት www.ohsu.edu/aaeoን ይጎብኙ 

እንዲሁም ለሰው ሀብት የንግድ አጋርዎ (503-494-8060)፣ ለእርስዎ 
ተቆጣጣሪ፣ ለአስተዳደር አመራር ወይም ለትምህርት ቤት አስተዳደር 
ሪፖርት ማድረግ ይችላሉ 

ትምህርት ቤቶች ለተማሪዎች ተጨማሪ መገልገያዎች ሊኖሯቸው ይችላሉ።

ተቆጣጣሪዎችን፣ተቆጣጣሪዎችን፣  ሥራሥራ  አስኪያጆችንአስኪያጆችን  እናእና  መሪዎችንመሪዎችን  ጨምሮጨምሮ  ለሁሉምለሁሉም  መምህራንመምህራን  እናእና  ሰራተኞችሰራተኞች  ማሳሰቢያማሳሰቢያ  
አንድ ሰው ወሲባዊ ጥቃትን ጨምሮ የተከለከለ ወሲባዊ ወይም የፆታ መድልዎንን ወይም 
ጥቃትን ለእርስዎ ሪፖርት የሚያደርግ ከሆነ ክስተት(ቶች)ን ለአዎንታዊ እርምጃ እና የእኩልነት 
ዕድል (AAEO) ወይም ለመጠሪያ IX አስተባባሪ ሪፖርት ማድረግ አለብዎት። እባክዎን 
ለጥያቄዎች አዎንታዊ እርምጃ እና የእኩልነት ዕድል (AAEO)ን ያነጋግሩ።

እርግጠኛ 
አይደለሁም

ከወሲባዊ ትንኮሳ፣ ወሲባዊ 
ጥቃት፣ የቅርብ አጋር ጥቃት 
እና/ወይም ከማሳደድ ጋር 
የተዛመደ ለተሟላ ድጋፍ 

የOHSU ምስጢራዊ የጥብቅና 
ፕሮግራም	(Confidential	
Advocacy Program) ።

አይ

ከሚስጥራዊ ግብዓት ድጋፍ 
ይፈልጋሉ?

አዎ አይ

ሃሳብዎን ከቀየሩ በዚህ ሰንጠረዥ ውስጥ 
ያሉት ግብዓቶች ለእርስዎ እንደተገኙ 

ይቆያሉ።

ሚስጥራዊሚስጥራዊ  ግብዓቶችግብዓቶች  በበOHSU 
ሚስጥራዊ የጥብቅና ፕሮግራም (Confidential Advocacy Program)፦ 
1-833-495-2277 ወይምወይም 503-494-3256 

የOHSU እንባ ጠባቂ (ለሁሉም)፦ 
503-494-5397 

የሰራተኞች ድጋፍ ፕሮግራም (EAP) (ለሠራተኞች)፦ 
1-800-433-2320 ወይምወይም	Text	503-890-1777	ላይላይ  ይደውሉይደውሉ 

የተማሪ ጤንነት እና ደህንነት (ለተማሪዎች እና የድህረ የዶክትሬት ተመራማሪዎች) 
503-494-8665 ወይም www.ohsu.edu/student-health 

የነዋሪ እና የፋኩልቲ ደህንነት ፕሮግራም (Resident and Faculty Wellness 
Program) (ለነዋሪዎች፣ ለባልደረቦች እና ለፋካልቲ)፦ www.ohsu.edu/rfwp 

o2.ohsu.edu ወይም www.ohsu.edu/title-ixላይ የበለጠ ይረዱ

ምስጢራዊምስጢራዊ  የማህበረሰብየማህበረሰብ  ግብዓቶችግብዓቶች  
ለምስጢራዊ የማህበረሰብ ግብዓቶች ከታች ይመልከቱ ወይም  
www.ohsu.edu/resources ን ይጎብኙ

የቀውስ የጽሁፍ መስመር፦ ቤትቤት ወደ 741741 በዩኤስ ውስጥ በጽሁፍ ይላኩ። 

ብሔራዊ ራስን ማጥፋት መከላከል የሕይወት መስመር (National Suicide 
Prevention Lifeline)፦ 800-273-8255

ብሔራዊ የወሲባዊ ጥቃት የአደጋ ጊዜ የስልክ መስመር (National Sexual 
Assault Hotline፦ 800-656-HOPE 

ብሔራዊ የቤት ውስጥ ጥቃት (National Domestic Violence) 24-ሰዓት 
የአደጋ ጊዜ የስልክ መስመር፦ 800-799-7233 (ከቤት ውስጥ ጥቃት ለተረፉ) 

ከላይ የተዘረዘሩት የመጨረሻዎቹ ሁለት የአደጋ ጊዜ ስልክ መስመር ጥሪዎችን 
ከአካባቢ ግብዓቶች እና አቅራቢዎች ጋር ሊያገናኝ ይችላል። 

በተለየ የሥራ ቦታ ችግር ላይ እገዛ ይፈልጋሉ? 

o2.ohsu.edu/people-problems-at-work.cfm 

ለሁሉምለሁሉም  ክብር።ክብር።
የተከለከለ አድልዎ፣ መድልዎ፣ ትንኮሳ፣ ወሲባዊ ጥቃት ወይም የበቀል እርምጃ ላጋጠመው ሰው፣ ለሚመሰክር 
ወይም ለሚሰማ ማንኛውም ሰው አማራጮችን እና ግብዓቶችን ሪፖርት ማድረግ። 

www.ohsu.edu/integrity_report
www.ohsu.edu/aaeo
www.ohsu.edu/student-health
www.ohsu.edu/rfwp
www.ohsu.edu/title-ix
www.ohsu.edu/resources
http://o2.ohsu.edu/people-problems-at-work.cfm

