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Quý vị có thể giúp đỡ. Báo cáo ngay lập tức bất kỳ nghi ngờ có
căn cứ về lạm dụng trẻ em. Quý vị không cần phải chứng mình
có lạm dụng đã xảy ra.
Đường dây nóng về lạm dụng trẻ em bang Oregon hoặc cơ quan
thực thi pháp luật hoạt động 24 giờ một ngày, 7 ngày một tuần.
Là người báo cáo bắt buộc vui lòng tham khảo
www.oregon.gov/dhs để biết thêm thông tin về nghĩa vụ báo
cáo của quý vị.
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Chuẩn bị cung cấp các thông tin sau (nếu biết):
•
•
•
•
•

Tên, ngày sinh hoặc tuổi của tất cả người lớn và trẻ em có
liên quan
Miêu tả vụ lạm dụng và ảnh hưởng đến sức khỏe hoặc an
toàn của trẻ
Tên, mối quan hệ, địa điểm của thủ phạm bị cáo buộc và
cách tiếp cận đến đứa trẻ
Cân nhắc về văn hóa hoặc ngôn ngữ và chủng tộc
Có liên quan gì đến di sản của thổ dân da đỏ hoặc thổ
dân Alaska
Thông tin liên hệ của những người có liên quan này
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