
Các tài nguyên và lựa chọn báo cáo được 
đặt ra trong biểu đồ này KHÔNG loại trừ 
lẫn nhau và biểu đồ này có thể không 
bao gồm tất cả các tài nguyên khả dụng. 
Hầu hết các tài nguyên được liệt kê ở đây 
là dành cho những người ở ngoài cơ sở, 
trong các cơ sở khu vực, và trong các kỳ 
thực tập ở nông thôn.

Bạn có cảm thấy an 
toàn không?

CÓ

Bạn muốn báo cáo 
một tội ác?

CÓ

Bạn muốn báo 
cáo ẩn danh?

KHÔNG

KHÔNG

KHÔNG

SỰ VIỆC

Bạn muốn lập 
báo cáo?

CÓ

Để được hỗ trợ cấp cứu/
cảnh sát/ y tế trong các 

Chi Nhánh Marquam Hill 
và South Waterfront hãy 
gọi cho Phòng An Toàn 

Công Cộng 
Số máy lẻ 4-4444 hoặc 

503-494-4444 

Gọi 911 đối với tất cả các 
địa điểm khác. 

*Các tài nguyên này không bảo mật

CÓ

Để báo cáo ẩn danh, hãy gọi cho 
Đường Dây Nóng về Sự Chính 

Trực của OHSU 
1-877-733-8313, hoặc truy cập
www.ohsu.edu/integrity_report

Các tài nguyên báo cáo 
Để lập báo cáo không bảo mật, hoặc để tìm hiểu thêm về 
các lựa chọn được đặt ra trong biểu đồ này, hãy liên hệ 
với Phòng Bảo Vệ Người Yếu Thế và Cơ Hội Bình Đẳng 
(Affirmative Action and Equal Opportunity Department, 
AAEO) hoặc Điều Phối Viên Khoản IX của OHSU. 

ĐIỆN THOẠI 503-494-5148, chọn lựa chọn 5

EMAIL aaeo@ohsu.edu

 titleix@ohsu.edu 

Để tìm hiểu thêm về các quy trình và dịch vụ của AAEO 
hãy truy cập www.ohsu.edu/aaeo 

Bạn cũng có thể báo cáo cho Đối Tác Kinh Doanh Nhân 
Sự của bạn (503-494-8060), cấp trên của bạn, ban lãnh 
đạo hành chính hoặc ban quản lý của nhà trường. 

Các trường cũng có thể có các tài nguyên bổ sung dành 
cho sinh viên.

Nhắc nhở dành cho tất cả giảng viên và nhân viên, bao gồm các 
giám sát viên, người quản lý, và lãnh đạo: Nếu có người nào đó 
báo cáo về hành vi phân biệt đối xử hoặc quấy rối tình dục hoặc 
giới tính bị cấm, bao gồm bạo lực tình dục, cho bạn, bạn phải 
báo cáo (các) sự việc đó cho AAEO hoặc Điều Phối Viên Khoản IX. 
Vui lòng liên hệ với AAEO nếu bạn có bất kỳ thắc mắc nào.

KHÔNG 
CHẮC

Chương Trình 
Confidential 

Advocacy Program 
(Bênh Vực Bảo Mật) 
của OHSU để hỗ trợ 
toàn diện liên quan 

đến quấy rối tình dục, 
tấn công tình dục, 
bạo hành bạn tình, 
và/hoặc rình rập.

KHÔNG

Bạn có muốn được hỗ 
trợ từ một tài nguyên 

bảo mật không?

CÓ KHÔNG

Nếu bạn đổi ý, các tài 
nguyên trong biểu đồ này 

vẫn khả dụng cho bạn.

Các tài nguyên bảo mật tại OHSU 
Chương Trình Confidential Advocacy Program  
1-833-495-2277 hoặc 503-494-3256 
Thanh Tra OHSU (dành cho tất cả mọi người):  
503-494-5397 
Chương Trình Hỗ Trợ Nhân Viên (EAP) (dành cho nhân viên):  
Gọi Số 1-800-433-2320 hoặc Nhắn Tin 503-890-1777 
Chương Trình Student Health and Wellness (dành cho 
sinh viên và nghiên cứu sinh sau tiến sĩ):  
503-494-8665 hoặc www.ohsu.edu/student-health 
Chương Trình Resident and Faculty Wellness Program 
(dành cho bác sĩ nội trú, nghiên cứu sinh, và giảng viên): 
www.ohsu.edu/rfwp 

Tìm hiểu thêm tại o2.ohsu.edu và www.ohsu.edu/title-ix

Các tài nguyên cộng đồng bảo mật 
Để biết các tài nguyên cộng đồng bảo mật, xem bên dưới 
hoặc truy cập www.ohsu.edu/resources 

Đường Dây Nhắn Tin Can Thiệp Khủng Hoảng: soạn tin 
HOME gửi 741741 tại Hoa Kỳ. 

Đường Dây Ngăn Chặn Tự Tử Quốc Gia: 800-273-8255

Đường Dây Nóng Quốc Gia Về Xâm Hại Tình Dục:  
800-656-HOPE 

Đường dây nóng quốc gia 24 giờ về Bạo Hành Gia Đình: 
800-799-7233 (dành cho người sống sót sau bạo hành 
gia đình) 

2 đường dây nóng cuối cùng được liệt kê bên trên có thể 
kết nối người gọi với các tài nguyên và nhà cung cấp tại 
địa phương. 

Bạn cần được giúp về một vấn đề khác trong môi trường 
làm việc? 
o2.ohsu.edu/people-problems-at-work.cfm 

TÔN TRỌNG TẤT CẢ MỌI NGƯỜI.
Các lựa chọn và tài nguyên báo cáo cho bất kỳ ai trải qua, chứng kiến hoặc nghe thấy 
định kiến, phân biệt đối xử, quấy rối, tấn công tình dục hoặc trả thù bị pháp luật cấm. 

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

