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Sulat mula sa Punong 
Abogadong si Bob 
Ferguson
Minamahal na mga Washingtonian,

Napapansin nating dumarami, sa nakakaalarmang paraan, ang mga bata at 
kabataang nakakaranas ng depresyon, pagkabalisa, disorder sa pagkain, at pananakit 
sa sarili. Bukod pa rito, dumarami rin ang kabataang nag-iisip na magpatiwakal at 
pinaghihinalaang nagtangkang magpatiwakal sa mga kagawaran ng emergency sa 
buong estado.1 Ang mga ito ay mga agarang alalahanin para sa mga nakakabatang 
Washingtonian na dapat nating tuwirang matugunan. Pinalala ng pandaigdigang 
pandemya ang matitindi at nagpapatuloy na hamon sa kalusugan ng pag-iisip na 
nakakaapekto sa mga nakakabatang tao sa Estado ng Washington. 

Nagsisikap at kumikilos ang aking team. Naghahanda kami para mailunsad ang 
Washington Youth Safety and Well-being Tipline (Tipline para sa Kaligtasan at 
Kagalingan ng Kabataan sa Washington).2 Matutugunan ng programang ito ang 
maraming iba't ibang tip kaugnay ng kaligtasan at kagalingan ng kabataan, kasama na 
ang pambu-bully, pagpapatiwakal, marahas na pagbabanta, at seksuwal na pang-aabuso. 

Noong nakalipas na taon, ang aming team ay: 
• Bumuo ng komiteng tagapayo sa maraming disiplina na kumakatawan sa mga 

organisasyon sa estado na tatanggap at reresponde sa mga tip; 
• Nakipag-ugnayan sa tinatayang 600 lupong pangkabataan at organisasyong 

naglilingkod sa kabataan; 
• Nagsagawa ng survey sa tinatayang 1,000 kabataan sa Washington na hanggang 

edad 25 taon; at 
• Nagtaguyod ng mga pamantayan at naglabas ng Request For Proposals (RFP, 

Hiling sa Panukala) para sa Vendor ng Tipline. 

Naninindigan kaming gumamit ng pananaw na laban sa racism, may kaalaman 
sa trauma, at nakasentro sa kabataan. Ang mga organisasyong pangkabataan at 
naglilingkod sa kabataan ay nasa sentro ng trabahong ito, at nakakatulong sa aking 
tanggapan ang kanilang mga kahusayan, pangangailangan, at karanasan habang 
ginagawa namin ang programang ito. 

Ito ang aming unang taunang ulat. Patuloy naming bibigyan ng update ang mga 
Washingtonian tungkol sa progreso ng mahalagang Tipline na ito.

Taos-puso,

Bob Ferguson
Punong Abogado ng Estado ng Washington
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Seksiyon 1: 

Background
Humigit-kumulang 18 ang pang-estadong tipline sa buong bansa 
na nakakatanggap ng anonymous o kumpidensiyal na ulat ng 
kahina-hinalang aktibidad at banta sa kaligtasan at kagalingan ng 
kabataan. Ang mga tipline na ito ay gumagana bilang pamamaraan 
ng maagang interbensiyon upang maiwasan ang mga trahedya 
na mangyayari kapag isinentro ang kabataan bilang siyang 
pinagmumulan ng impormasyon tungkol sa mga posibleng banta 
sa kanila at sa mga kaedaran nila.3 Ang Colarado ang unang 
estadong gumawa ng ganitong uri ng programa noong 2004 upang 
maiwasan ang mga trahedya at maprotektahan ang mga paaralan 
at mag-aaral laban sa karahasan, kasama na ang pamamaril sa 
paaralan. 

Noong 2021, ang Lehislatura ng Estado ng Washington ay 
naglaan ng pondo sa pamamagitan ng isang proviso4 upang 
makapagpatupad ang Washington State Attorney General’s Office 
(AGO, Tanggapan ng Punong Abogado ng Estado ng Washington) 
ng programa ng tipline sa buong estado na susuporta sa kabataan, 
at upang makapagtatag ng Komiteng Tagapayo sa Washington 
Youth Safety and Well-being Tipline na magpapayo sa ahensiya 
habang itinataguyod nito ang programa. Ayon sa proviso, ang 
programang ito ay dapat rumesponde sa mga tip nang 24/7/365, 
mag-alok ng linya ng app, text, chat, at telepono, at maglingkod 
sa kabataan na hanggang edad 25. Inaatasan din nito ang AGO 
na isama ang mga perspektiba ng kabataan sa pagtataguyod, 
pagpapatupad, at pangangampanya sa programa. Dagdag pa rito, 
dapat magsagawa ang AGO ng mahusay na paraan ng pagkuha ng 
vendor na magpapatakbo sa programa.
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Bisyon para sa 
Washington Youth 
Safety and Well-being 
Tipline 
Bisyon	ng	Kabataan	para	sa	Programa
Sa pagitan ng Hulyo at Oktubre 2022, ang Team para sa 
Programang Pangkabataan ng AGO ay nakipagkontrata sa 
Vida Agency (Vida) upang maglunsad ng dalawang online na 
survey para makakuha ng input mula sa kabataan tungkol sa 
mga pangunahing feature ng Washington Youth Safety and 
Well-being Tipline (Washington Tipline), kasama na ang bisyon 
ng kabataan para sa programa, branding, at marketing. Ang 
unang survey ay nagkaroon ng 722 respondent, at nagbigay 
sila ng input tungkol sa mga paksang gaya ng mapa ng journey 
ng kabataan,5 mga elemento ng disenyo ng user interface, pag-
unawa sa kaligtasan at kagalingan,6 pangalan ng programa, at 
mga rekomendasyon sa mga paraan ng pakikipag-ugnayan at 
branding. Ang ikalawang survey ay nagkaroon ng 480 respondent 
at tumuon sa malalim na pagsiyasat sa inisyal na feedback 
ng kabataan mula sa unang survey upang bawasan ang mga 
opsiyon at tiyaking nauunawaan ang kanilang mga alalahanin. 
Upang mabigyan ng insentibo ang paglahok, naglaan ng $15 gift 
card para sa kabataang nagbahagi ng kanilang impormasyon sa 
pakikipag-ugnayan. 

Nakakuha ang 
mga survey para 
sa kabataan ng 
1,202 tugon sa 
kabuuan.



Demograpikong Impormasyon ng Kabataan
Napakinggan sa survey ang kabataan sa Estado ng Washington na 25 taong gulang 
pababa. Sa lahat ng kalahok sa survey, 58% ang lampas na sa edad 18, at 42% ang 
wala pa sa edad 18. Hangad ng survey na makaugnayan ang magkakaibang sample 
ng kabataan sa tulong ng pag-target sa mga urban at rural na county sa Washington 
na may malalaking populasyon ng Black, Indigenous, and People of Color (BIPOC, 
Itim, Katutubo, at mga Taong may Kulay). Bilang resulta, kabataang BIPOC 
ang 44% ng respondent ng survey na nagsiwalat ng kanilang lahi at etnisidad, 
habang 56% naman ang kumilala sa sarili bilang White lang. Kung ikukumpara 
sa data ng populasyon sa buong bansa, labis ang naging representasyon sa mga 
respondent ng survey na kabataang BIPOC. Ang pagtuon sa kabataang BIPOC ay 
dahil sa mataas na antas ng mga pangangailangan sa kalusugan ng pag-uugali at sa 
Adverse Childhood Experiences (ACEs, masasaklap na karanasan sa pagkabata)7 
sa grupong ito kumpara sa mga kaedarang White. Halimbawa, mga American 
Indian o Katutubo ng Alaska ang may pinakamataas na antas ng pagpapatiwakal 
sa Estado ng Washington,8 mas kaunti ang access ng mga African American at 
Latino sa mga serbisyo sa kalusugan ng pag-uugali kaysa sa mga White sa buong 
bansa,9 at mas laganap ang ACEs sa mga batang BIPOC.10 

Exhibit	1:	Lahi/Etnisidad	ng	mga	Kalahok	sa	Kabuuan	kumpara	sa	Lahi/
Etnisidad	ng	Washington
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Sa usapin ng pag-abot sa heyograpiya, ang karamihan ng respondent (71%) 
ay mula sa King, Pierce, Snohomish, Thurston, Spokane, at Clark County. 
Kumpara sa iba, ang mga county na ito ay tirahan ng humigit-kumulang 70% 
ng populasyon ng Washington. Gayunpaman, hindi nakatanggap ng mga 
sagot sa survey mula sa kabataang nakatira sa mga county na mas mababa 
ang populasyon gaya ng Okanogan, Ferry, Lincoln, Skamania, Wahkiakum, 
Columbia, Garfield, at Asotin County (tingnan ang Appendix A). Upang 
mapunan ang kakulangang ito, ang Youth Outreach & Engagement Team 
(Team para sa Outreach at Pakikipag-ugnayan sa Kabataan) ng AGO ay 
gumagawa ng mga estratehiya para makipag-ugnayan at makatanggap ng 
input mula sa kabataang nakatira sa mga county na nabigong abutin ng survey. 

Sa lahat ng respondent ng survey na nagbahagi ng kanilang impormasyon 
sa seksuwal na oryentasyon, 66% ang kumilala sa sarili bilang heterosexual 
o straight, habang 34% ang kumilala sa sarili bilang Lesbian, Gay, Bisexual, 
Transgender, Queer/Questioning, Intersex, Asexual, and Two-spirit 
(LGBTQIA2S+, Lesbiyana, Bakla, Nagkakagusto sa Parehong Babae at Lalaki, 
Nagpalit ng Kasarian, Naiiba/Nagtatanong, Walang Kinabibilangan, Hindi 
Seksuwal na Naaakit, at May Dalawang Kaluluwa).11 Ang pangangalap ng 
input mula sa kabataang LGBTQIA2S+ ay mahalaga para sa Washington 
Tipline dahil nahaharap ang grupong ito sa mataas na antas ng mahinang 
kalusugan ng pag-iisip, pambu-bully, kawalan ng kaligtasan, at pagtatangkang 
magpatiwakal dahil sa kanilang seksuwal na oryentasyon at pagpapahayag ng 
kasarian. Ayon sa Survey para sa Malusog na Kabataan noong 2021,12 ang mga 
mag-aaral na LGBTQIA2S+ ay halos doble ang posibilidad na mag-ulat ng 
hindi ligtas na pakiramdam sa paaralan kaysa sa mga kaedaran nilang straight. 
Humigit-kumulang 39% ng mga mag-aaral sa ika-8 baitang na kumikilala 
sa sarili bilang bakla, lesbiyana, o bisexual ang nag-ulat ng pambu-bully sa 
nakalipas na 30 araw kumpara sa 17.5% ng mga mag-aaral na straight. Ang 
mga salik na ito ay maaaring magdulot ng mas mababang self-esteem at mataas 
na antas ng depresyon. Halimbawa, 65.9% ng mga mag-aaral sa ika-10 baitang 
na kumikilala sa sarili bilang LGBTQIA2S+ ang nag-ulat na nakakaramdam ng 
lungkot at kawalan ng pag-asa halos araw-araw sa nakaraang taon at 20.9% ang 
nagtangkang magpatiwakal.

Sa survey para sa kabataan, nangolekta rin ng input mula sa kabataang nag-ulat 
na may mababang kita, kasalukuyang walang tirahan o naranasan nang mawalan 
ng tirahan, may kapansanan, dating sumailalim sa sistema ng pangangalaga ng 
ibang tao, nasangkot sa sistema ng hustisya, at nasa militar o may pamilyang 
nasa militar. Batay sa feedback na 
natanggap ng AGO Youth Outreach 
& Engagement Team, iniuulat ng 
kabataan na may kakulangan sa mga 
dulugan sa buong estado para sa mga 
naipasok sa sistema ng pangangalaga 
ng ibang tao, nasangkot sa sistema ng 
hustisya, at kabataang nasa militar. 
Ang ganitong kabataan ay kadalasang 
palipat-lipat at kailangan ng tulong sa 
pagnabiga sa mga sistema. 

“Iniulat ng kabataan na may 
kakulangan sa mga dulugan sa 
buong estado para sa mga naipasok 
sa sistema ng pangangalaga ng 
ibang tao, nasangkot sa sistema ng 
hustisyo, at kabataang nasa militar.”



Mga Pangunahing Natuklasan

1.	 Washington	Tipline	kumpara	sa	911
Iniulat ng kabataan na mas posible nilang gamitin ang 
Washington Tipline kapag naghahanap ng suportang hindi 
pang-emergency. Uunahin ng kabataan na makipag-ugnayan 
sa Washington Tipline kapag kailangan nila o ng isang 
kakilala ng tulong, kapag naghahanap sila ng payo, kapag 
kailangan nilang makipag-usap sa taong mapagkakatiwalaan 
nila, at kapag nag-aalala sila para sa sarili o sa ibang tao. Kung 
may krisis o alalahanin sa kaligtasan, iniulat ng kabataan na 
mas posible nilang tawagan ang 911.

Nahaharap ako, 
o ang isang 

taong kakilala 
ko, sa krisis

56% 55% 54%

40%

23% 23%

29%

34%

41%

51%

62% 63%

Kailangan ko, o 
ng isang taong 
kakilala ko, ng 

tulong

Sinusubukan 
kong p 

rotektahan ang 
sarili ko o ang 
isang taong 
kakilala ko

Kailangan kong 
makipag-usap 
sa isang taong 
mapagkakati-

walaan ko

Kailangan ko, o 
ng isang taong 
kakilala ko, ng 

payo

Nag-aalala ako 
para sa sarili ko 

o sa isang taong 
kakilala ko

Tipline 911

Exhibit	2:	Sitwasyon	kung	Kailan	Tatawagan	ng	Kabataan	ang	Tipline	
kumpara	sa	911
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2.	 Mga	Pangangailangang	Hindi	Natutugunan	ng	Iba	pang	Dulugan	
Ang isa sa mga layunin ng mga survey para sa kabataan ay tukuyin ang mga 
pangangailangang hindi sapat na natutugunan ng iba pang dulugan. Ayon sa 
mga sagot ng kabataan, ang limang pinakamahalagang pangangailangan ay 
kagalingan ng pag-iisip, panggigipit ng lipunan, seksuwal na pang-aabuso at 
pang-aatake, at pisikal at cyberbullying. Dagdag pa rito, sa seksiyon kung saan 
malayang nagpahayag ang kabataan, binanggit nila ang racism at hate crime, isyu 
sa LGBTQIA2S+, pang-aabuso at kapabayaan, pabahay, tulong sa mga bayarin o 
pagkain, kapansanan at kakulangan sa pagkatuto, at aktibidad na hindi krimen 
bilang mahahalagang isyung hindi natutugunan ng iba pang dulugan.

Exhibit	3:	Karamihan	ng	Mahahalagang	Isyung	Hindi	Sapat	na	Natutugunan	
ng	Iba	pang	Dulugan	

53%

44%

36%

36%

33%

30%

26%

22%
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Kagalingan ng Pag-iisap 
(Depresyon, Pagkabalisa, Pag-

iisip na Magpatiwakal, atbp.)

Mga Panggigipit ng Lipunan 
(Mula sa paaralan o sa mga 

kaedaran)

Seksuwal na Pang-aabuso at 
Seksuwal na Pang-aatake

Pisikal at Cyber Bullying

Personal na Kaligtasan

Paggamit ng Droga at Alak

Mga Posibleng Banta ng 
Karahasan sa Masa

Mga Medikal na Emergency



3.	 Sitwasyon	kung	Kailan	Makikipag-ugnayan	ang	Kabataan	sa	
Washington	Tipline	

Para makipag-usap sa nakapagsanay na propesyonal at maipahayag ang mga 
alalahanin sa app, text, o website ang mga pangunahing dahilan kung bakit 
makikipag-ugnayan sa Washington Tipline ang kabataang wala pa sa edad 18. 
Gayunpaman, iniulat ng nakakatandang kabataan na mas posible silang makipag-
ugnayan sa programa kapag may alalahanin sila sa pamilya at mga kaibigan at 
walang mapagkakatiwalaang taong nasa hustong gulang sa paaralan. 

Kapag ang mga kaibigan o pamilya ko 
ang mga taong inaalala ko.

40%

40%

40%

40%

42%

41%

39%

39%

38%

38%

35%

33%

47%

44%

45%

43%Kapag wala akong access sa 
mapagkakatiwalaang taong nasa 

hustong gulang sa paaralan.

Kapag gusto kong makipag-usap sa 
nakapagsanay na propesyonal.

Kapag may alalahanin ako pero 
gusto ko itong ipaalam sa app, 

text, o website (kaysa sa tawag sa 
telepono).

Kapag hindi naiintindihan ng ibang 
tao ang mga alalahanin ko.

Kapag wala ang mga kaibigan o 
pamilya ko.

Kapag gusto kong panatilihing 
pribado ang problema ko.

Kapag ito na lang ang puwede 
kong gawin.

Exhibit	4:	Sitwasyon	kung	Kailan	Pinakaposibleng	Tumawag	sa	Tipline	
ang	Kabataan	

9

Mas bata sa 18 Mas matanda sa 18
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Sa seksiyon kung saan malayang nagpahayag ang kabataan, nagbigay sila ng 
mga halimbawa kung kailan sila posibleng makipag-ugnayan sa dulugan tulad 
ng Washington Tipline upang mag-ulat ng mga alalahanin tungkol sa pamilya 
at mga kaibigan. 

“Ang panahon kung kailan posibleng tumawag ako sa help line ay 
kapag may kakilala akong tao na nagtangkang magpakamatay 
dahil sa stress sa paaralan sa linggo ng finals.”

“May epilepsy ang nanay ko, kaya nakakatakot kapag nagkaka-
seizure siya. Kung may medikal na kondisyon ang mga magulang ng 
isang tao, tamang panahon iyon para dumulog sa helpline.”

“May kaibigan akong hindi ligtas sa bahay kasama ng tagapag-
alaga niya. Nahihirapan siyang lumipat ng bahay at itaguyod ang 
sarili nang walang tulong ng taong nasa hustong gulang.”

Nagbigay rin ang kabataan ng mga halimbawa ng alalahanin sa kanilang 
kaligtasan at kagalingan na maaaring tugunan ng Washington Tipline. 

“Kung aatakihin ako ng panic o depresyon nang 2 AM.”

“Kapag hindi ko alam kung saang direksiyon patungo ang buhay ko, 
baka dumulog ako sa hotline.”

“Kung nasa mapang-abusong relasyon ako sa edad na 17, sa taong 
malaki ang tanda sa akin.” 

Nagbahagi rin ang kabataan ng mga nakaraang sitwasyon kung kailan hindi 
nakasapat ang mga available na dulugan, at napakinabangan sana nila ang 
Washington Tipline. 

“Noong wala akong access sa therapy.”

“Sa middle school, binantaan ako ng ilang bata na bubugbugin nila 
ako at wala namang ginawa ang paaralan, at hindi nila pinansin 
ang nanay ko.”

“Nakatulong sana ito noong may nang-aatake sa akin sa seksuwal 
na paraan at natakot akong tumawag sa 911 dahil POC13 trans 
individual ako.”

“Nagka-mental breakdown ang isang miyembro ng pamilya ko at 
imbis na tulungan, ipinadala lang siya sa pambatang kulungan 
dahil walang ibang dulugan para sa kanya.”
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4.	 Pagbuo	ng	Tiwala
Dahil mahalaga ang tiwala para gumana ang Washington Tipline, tinanong sa 
survey ang kabataan kung ano ang makakatulong sa kanila para pagkatiwalaan 
at gamitin ang programa. Iniulat ng kabataan na magtitiwala sila sa Washington 
Tipline kung pananatilihing pribado ang kanilang personal na impormasyon, 
tutugunan ng taong kausap nila ang kanilang mga alalahanin, at hindi ibabahagi 
ang pakikipag-usap nila sa mga third party. Ipinahayag din ng kabataan na 
mahalaga sa pagbuo ng tiwala sa pagitan nila at ng programa kung hindi 
isasangkot ang pulis, lalo na para sa mga lampas na sa edad 18. 

Nang tinanong kung ano ang ibig sabihin ng privacy para sa kanila, binigyang-
diin ng kabataan na importanteng mayroon silang kontrol sa kung sino ang 
may access sa impormasyong ibinabahagi nila, hindi ibabahagi ang kanilang 
impormasyon sa mga third party at tagapagpatupad ng batas, at hindi 
ibabahagi ang mga detalye ng pag-uusap sa mga taong kakilala nila. Sa mas 
partikular, maraming respondent ang gustong panatilihing pribado ang 
kanilang impormasyon mula sa paaralan, sa mga taong kakilala nila (kasama 
na ang mga pamilya at kaibigan), at sa tagapagpatupad ng batas. 

Ang kabataang LGBTQIA2S+ at BIPOC ay partikular na nag-aalala sa kanilang 
privacy, tulad ng ipinapakita sa mga komentong nasa ibaba. 

“Pakiusap. Pakiusap, walang pulis. Kapag may sangkot na pulis, ang 
mga LGBTQ+,14 BIPOC, at iba pang marginalized na komunidad ay hindi 
gaanong nakakagamit ng mga ganitong dulugan, kahit na maaaring 
sila ang may pinakamalaking pangangailangan sa mga ito.”

“Ang komunidad ng LGBTQIA2S+ ay nangangailangan ng privacy 
para makaiwas sa pambibiktima.”

Kinikilala rin ng kabataan na sa ilang sitwasyon, kailangang ibahagi ang 
kanilang impormasyon at makipag-ugnayan sa tagapagpatupad ng batas upang 
makaiwas sa mga trahedya. 

“Mas gustong hindi matunton maliban na lang kung may iniulat na 
banta sa ibang tao.”

“Hindi ibabahagi sa iba maliban na lang kung balak kong 
magpatiwakal o may banta sa ibang tao.”

“Sa tingin ko, para magtagumpay ang linya para sa kagalingan, 
importante ang privacy. Gayunpaman, naniniwala ako na kung 
may nasa panganib, angkop lang na makipag-ugnayan sa 
tagapagpatupad ng batas.”

Bagaman pinahahalagahan ng kabataan ang privacy, halos kalahati ng 
respondent ang nagpahayag na kumportable silang magbahagi ng detalye 
tungkol sa insidente at sa kanilang personal na impormasyon. Gayunpaman, 
mas kaunti ang kumportableng magbahagi ng impormasyon tungkol sa 
kanilang kaibigan o third party.



5.	 Pakikipag-ugnayan	sa	Tipline
Iniulat ng karamihan ng kabataan na mas gusto nilang paraan ng pakikipag-
ugnayan sa Washington Tipline ang pagtawag. Ang iba pang opsiyon ay pag-text, 
live chat, o mobile app. Sa usapin ng mga feature ng mobile app, ang mga bagay na 
pinakagusto nila ay kapag simple lang, anonymous, at hindi kailangang makipag-
usap nang verbal sa isang tao. Sa pangkalahatan, importante sa kabataan na alam 
nilang kumikilos ang programa upang tugunan ang kanilang mga alalahanin, na 
binanggit din nilang mahalaga para pagkatiwalaan nila ang programa.

Exhibit	6:	Paraan	kung	Paano	Gustong	Makipag-ugnayan	ng	Kabataan	sa	
Tipline

Mga partikular na detalye tungkol 
sa alalahanin sa kaligtasan at 

kagalingan 

Tawag sa 
Telepono

Text Mobile 
App

Website 
(Live Chat)

Website 
(Contact 
Form)

EmailSocial Media 
(Direktang 
Mensahe)

Ang pangalan, address, numero ng 
telepono, paaralan, atbp.  

Ang pangalan, address, numero 
ng telepono, paaralan, atbp. ng 

kaibigan ko 

Wala sa nabanggit

Ang pangalan, address, numero ng 
telepono, o paaralan ng isang taong 
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Mas bata sa 18 Mas matanda sa 18
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Exhibit	5:	Mga	Impormasyong	Kumportableng	Ibahagi	ng	Kabataan
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Bilang panghuli, iniulat ng kabataan na gusto nilang makipag-usap sa 
nakapagsanay na propesyonal kapag nakikipag-ugnayan sa Washington 
Tipline, pati na rin sa isang taong may katulad na karanasan.

Outreach	at	Pakikipag-ugnayan	sa	Hinaharap	
Nangolekta rin sa survey ng input mula sa kabataan tungkol sa 
marketing at branding, accessibility ng wika, mga elemento ng 
disenyo ng user interface, at pangalan ng programa. Kasama sa iba 
pang nakolektang data point ang mga wikang ginagamit ng kabataan 
sa bahay bukod sa English, katayuan sa edukasyon, at paggamit ng 
social media. Gagamitin ng AGO Youth Outreach & Engagement 
Team ang nakolektang data bilang batayan ng pagpapasya para 
sa pakikipag-ugnayan at marketing sa hinaharap upang matiyak 
na nakaayon ang programa sa kabataan at patas na nakakaabot sa 
kanila sa iba't ibang panig ng estado. Kasama rin sa mga hakbang 
sa hinaharap para sa AGO Youth Outreach & Engagement Team 
ang paggamit ng modelong Human-Centered Design (HCD, 
Disenyong Nakasentro sa Tao)15 upang patuloy na makakalap ng 
input mula sa kabataan, at mabalikan at maisaayos ang ilan sa mga 
natuklasan sa survey. 

Bisyon	ng	AGO	para	sa	Programa
Kung isasaalang-alang ang mga perspektibang ibinahagi ng 
kabataan sa mga survey, ang bisyon ng AGO para sa Washington 
Tipline ay makabuo ng pangkalahatang programang tutugon sa 
mga pangangailangan sa kalusugan ng pag-uugali kapag naiugnay 
ang kabataan sa mga umiiral nang sistema ng suporta. Tutugunan 
nito ang maraming iba't ibang tip kaugnay ng kaligtasan at 
kagalingan ng kabataan, lalo na ang may kinalaman sa mga 
pangangailangan sa kalusugan ng pag-uugali ng kabataan, gaya 

ng depresyon, pagkabalisa, pananakit sa sarili, 
at pagpapatiwakal. Bukod pa sa pamamaraang 
nakasentro sa kabataan, gumagamit ang AGO 
Youth Program Team ng pananaw sa programa 
na laban sa racism at may kaalaman sa trauma. 
Makikita sa Appendix B ang mga panggabay na 
kahulugan. 

Ang bisyon para sa Washington Tipline ay resulta 
rin ng 12 buwan ng trabahong isinagawa ng AGO 
Youth Program Team, tulad ng pananaliksik 
at pakikipagpulong sa iba pang estadong 
nagtaguyod ng mga programa ng tipline sa 
bansa. Ipinapakita sa pananaliksik na ito na ang 

kabataang nakikipag-ugnayan sa mga tipline ay pinakaposibleng 
mag-ulat ng mga isyu kaugnay ng pambu-bully at pangangailangan 
sa kalusugan ng pag-uugali, tulad ng pagpapatiwakal,16 na nakaayon 
sa mga alalahaning ipinahayag ng kabataan sa mga survey.

“Ipinapakita sa 
pananaliksik na ang 
kabataang nakikipag-
ugnayan sa mga tipline 
ay pinakaposibleng 
mag-ulat ng mga isyu 
kaugnay ng pambu-bully 
at pangangailangan sa 
kalusugan ng pag-uugali.”
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Dahil ang mga tipline sa iba pang estado ay nakasentro sa pag-iwas sa 
karahasan sa mga paaralan, ganap na nakasalalay ang mga ito sa sistema 
ng K-12 para gumana ang programa. Upang makabuo ng programang mas 
panlahatan na hindi lang maglilingkod sa kabataang naka-enroll sa mga 
pampublikong paaralan at upang hindi mahirapan ang sistema ng K-12, 
isinasama ng AGO Youth Program Team sa pagtataguyod at pagpapatupad 
ng programa ang mga sistema para sa kaligtasan ng publiko at kalusugan 
ng pag-uugali. Halimbawa, ang mga sistema gaya ng 988 Suicide & Crisis 
Lifeline, mga lokal na serbisyo ng kalusugan ng pag-uugali, 911, lokal na 
tagapagpatupad ng batas, at Child Protective Services (Mga Serbisyo sa 
Pagprotekta ng Bata) ay magkakaroon ng tungkulin sa pagresponde sa mga 
tip ng kabataan mula sa Washington Tipline.

Sa pagsisikap na tiyaking makakagawa ng programang magbibigay ng patas 
na resulta sa estado, gumagamit ang AGO Youth Program Team ng pananaw 
kung saan pantay-pantay ang mga lahi sa lahat ng larangan ng proyektong 
ito sa pamamagitan ng pagsusuri sa proseso nito ng pagpapasya at pagtatasa 
sa mga rekomendasyon mula sa Komiteng Tagapayo sa Washington Youth 
Safety and Well-being Tipline. Ang mga dayalogo hinggil sa pagbawas ng 
bias at hindi pagsangkot sa tagapagpatupad ng batas kung hindi naman 
kailangan ay tuloy-tuloy na isinasagawa sa mga pulong ng komiteng 
tagapayo. Ang AGO Youth Program Team ay nakikipagtulungan sa komite 
upang makapagtaguyod ng mga estratehiyang pipigil sa hindi sadyang 
mga negatibong epekto sa kabataang madaling mabiktima, lalo na sa mga 
kumikilala sa sarili bilang BIPOC.

Ang pamamaraang may kaalaman sa trauma ng AGO Youth Program 
Team ay may kasamang mga estratehiyang pipigil 
sa hindi sadyang kapahamakan. Kasama na rito 
ang pagkuha ng kaalaman mula sa kabataan, mga 
programang pangkabataan, at mga pang-estadong 
tipline at paggamit sa kaalamang ito upang 
mapaghandaan at maiwasan ang mga sitwasyong 
maaaring maka-traumatize o maka-traumatize ulit 
sa kabataan. Dagdag pa rito, gumagawa ang AGO 
Youth Program Team at komiteng tagapayo ng mga 
polisiya at pamamaraang gagabay sa pagpapatakbo 
sa programang ito upang tiyaking naiuugnay ang 
kabataan sa mga kailangan nilang dulugan. 

Upang maisentro ang kabataan, bukod pa sa 
pagkolekta ng input ng kabataan sa mga survey, 
gumagawa rin ang AGO Youth Outreach & Engagement Team ng 
maraming outreach sa kabataang kumakatawan sa mga komunidad na 
hindi naisasali noon pa man.17 Kasama na rito ang pakikipag-usap sa 
kabataan tungkol sa programa at pagkolekta sa kanilang feedback. Dagdag 
pa rito, iminumungkahi ng AGO Youth Outreach & Engagement Team ang 
paggamit ng modelong HCD para makakalap ng mga rekomendasyon mula 
sa kabataan tungkol sa paggawa ng modelo kung saan may kapangyarihan 
ang lahat at kung saan isinasama sa programa ang kanilang input para sa 
pagtataguyod at pagpapatupad nito.

“Nagsisikap ang 
Washington Tipline 
na labanan ang 
racism, magkaroon 
ng kaalaman sa 
trauma, at maisentro 
ang kabataan.”
(Pahina 22)
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Mga Aktibidad ng AGO 
Youth Program Team

Ang AGO Youth Program Team. Mula kaliwa hanggang kanan: 
Monserrat Jauregui, Erica Chang, Clarissa Lacerda, Camille Goldy. 

Sinimulan ng AGO Youth Program Team ang proseso ng paggawa 
sa Washington Tipline noong Agosto 2021. Si Camille Goldy, na 
Tagapamahala ng Programang Pangkabataan, ang nagtatakda ng bisyon 
at namumuno sa team. Si Clarissa Lacerda, na Tagasuri ng Polisiya para 
sa Kabataan, ang nangangasiwa sa Komiteng Tagapayo sa Washington 
Youth Safety and Well-being Tipline. Si Monserrat Jauregui, na Pinuno 
ng Outreach para sa Kabataan at si Erica Chang, na Tagapangasiwa 
ng Outreach para sa Kabataan, ang nagtataguyod ng mga ugnayan sa 
mga komunidad, kasama na ang mga organisasyong pangkabataan at 
naglilingkod sa kabataan, pamilya, tagapagturo, provider sa kalusugan 
ng pag-uugali, at tagapagpatupad ng batas.

AGO	Youth	Outreach	&	Engagement	Work
Sinisiyasat ng AGO Youth Outreach & Engagement Team ang mga 
organisasyong naglilingkod sa kabataan sa buong bansa, partikular na 
ang mga naglilingkod sa kabataang madaling mabiktima at hindi gaanong 
napaglilingkuran. Nakikipagpulong ang team sa mga organisasyong ito 
at sa kabataan upang magpasimula ng mga ugnayan at malaman pa ang 
tungkol sa mga pangangailangan sa kaligtasan at kagalingan at sa mga 
ninanais na pagresponde sa tip. Sa ngayon, nakaugnayan na ng AGO 
Youth Outreach & Engagement Team ang 600 organisasyon at grupo 
mula sa iba't ibang sektor, tulad ng mga pang-estadong ahensiya at 
organisasyon sa komunidad, at lupon at komisyong pangkabataan, at 
nakipagpulong na sila sa 260 sa mga organisasyong ito.
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Ang trabaho ng AGO Youth Outreach & Engagement Team:
•	 Bumubuo ng mga ugnayan sa magkakaibang komunidad;
•	 Nangangalap ng input sa komunidad para sa disenyo at 

pagpapatupad sa Washington Tipline;
•	 Lumilikha ng mga polisiyang nagpapakita sa mga layunin ng 

Lehislatura at sa mga perspektiba ng mga komunidad;
•	 Gumagawa ng programang nakatuon sa mga perspektiba ng 

kabataan; at,
•	 Nakikinig at iniaangat ang mga boses ng kabataang madaling 

mabiktima.

Mula pa noong Marso 2022, ang AGO Youth Outreach & Engagement Team 
ay nagsimula nang makipagpulong sa mga lupon, komisyon, komiteng 
tagapayo, at koalisyong pangkabataan na nakikipagtulungan sa gobyerno, 
panglungsod na ahensiya, at non-profit na organisasyon. Tinanong nila ang 
kabataan tungkol sa kanilang mga istruktura ng pamamahala, kung paano 
sila nakikisali sa pagpapasya, kung nakakatanggap sila ng kompensasyon 
para sa paglahok, kung bakit sila sumali sa grupo, at kung ano ang inaasahan 
nilang makuha mula sa karanasan. Ang kaalamang nakuha mula sa mga 
pulong na ito ay nakatulong sa team upang magpanukala ng planong 
nagsasali sa kabataan sa pagtataguyod at pagpapatupad sa Washington 
Tipline, kasama na ang paggamit ng modelong HCD.

Komiteng	Tagapayo	sa	Washington	Youth	Safety	and	Well-
being	Tipline	
Pinangangasiwaan ng AGO ang Komiteng Tagapayo sa Washington 
Youth Safety and Well-being Tipline tulad ng iniaatas sa Lehislatura.18 
Ang Komite ay may 18 miyembro, na kumakatawan sa mga serbisyo sa 
kalusugan, kalusugan ng pag-uugali, kaligtasan ng publiko, pagpapatupad 
ng batas, distrito ng paaralan, mas mataas na edukasyon, legal na tulong, 
at pagprotekta ng bata. Makikita ang mga kasalukuyang miyembro ng 
komiteng tagapayo sa Appendix C, pahina 13. 

Ang layunin ng komiteng tagapayo ay magpayo sa AGO habang 
nagtataguyod ito ng mga proseso para sa pagtatasa ng panganib at banta, 
referral at follow-up, pagpapanatili ng data, at pagiging kumpidensiyal ng 
Washington Tipline (tingnan ang Appendix C). Bagaman nagbibigay ang 
komite ng mga rekomendasyon sa AGO, ito ay hindi pangkat na gumagawa 
ng polisiya o patakaran. 

“Ang Komite ay may 18 miyembro, na kumakatawan 
sa mga serbisyo sa kalusugan, kalusugan ng  
pag-uugali, kaligtasan ng publiko, pagpapatupad 
ng batas, distrito ng paaralan, mas mataas na 
edukasyon, legal na tulong, at pagprotekta ng bata.”



17

Ang Komiteng Tagapayo sa Washington Youth Safety and Well-being 
Tipline ay nakatalaga sa mga sumusunod:

•	 Pagtatasa sa mga tip batay sa antas ng kalalaan, urgency, at sa 
tulong na kailangan gamit ang pinakamahuhusay na kasanayan sa 
triage;

•	 Pagtatasa sa panganib para sa pag-refer sa mga taong nakikipag-
ugnayan sa programa;

•	 Pagtatasa sa banta na tumutukoy sa mga sitwasyong nag-aatas sa 
Washington Tipline na mag-alerto kaagad sa tagapagpatupad ng 
batas, mga serbisyo sa kalusugan ng pag-iisip, o iba pang unang 
tagaresponde kung kailangan ng isang tip ng agarang pagtugon na 
pang-emergency;

•	 Referral at follow-up sa mga tip sa mga paaralan o team 
sa institusyong postsecondary, lokal na serbisyo sa krisis, 
tagapagpatupad ng batas, at iba pang entity;

•	 Mga kinakailangan sa pagpapanatili at pag-uulat ng data;
•	 Pagtiyak sa pagiging kumpidensiyal ng mga taong nagsusumite ng 

tip at paglalaan ng disclosure kapag kailangan upang makatugon 
sa partikular na pang-emergency na banta sa buhay; at

•	 Sistematikong pag-aaral, pagsusuri, at pag-uulat sa data ng 
Washington Tipline kasama na ang, ngunit hindi limitado sa 
paggamit ng programa, at pag-evaluate kung patas na naipapatupad 
ang programa sa buong estado.

Nagpupulong ang komiteng tagapayo tuwing ikalawang Miyerkules ng 
bawat buwan mula 1:00 p.m. hanggang 2:30 p.m. Makikita ang mga agenda 
at tala ng pulong sa web page ng Washington Tipline.19 Tingnan ang 
Appendix D para sa buod ng mga tala ng pulong.
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Ulat	ng	Progreso	ng	Komiteng	Tagapayo	sa	Washington	Youth	Safety	
and	Well-being	Tipline
Ang AGO Youth Program Team ay nagsasaliksik, nagda-draft, at nagpapahayag 
ng mga materyal sa komiteng tagapayo kaugnay ng iba't ibang component ng 
programang Washington Tipline. Ang mga miyembro ng komiteng tagapayo ay 
regular na nagbibigay ng feedback mula sa mga perspektiba ng kanilang mga 
nasasakupan. Nasa ibaba ang mga materyal na pinagsama-sama ng komiteng 
tagapayo at AGO Youth Program Team sa pagitan ng Enero at Nobyembre 2022.

•	 Imbentaryo	ng	mga	Sistema: Inisyal na imbentaryo ng mga sistema sa 
mga lokal, panrehiyon, at pang-estadong antas na maaaring sumuporta o 
tumulong sa proseso ng referral at pagresponde ng Washington Tipline. 
Hinati-hati ng AGO Youth Program Team at komiteng tagapayo ang mga 
sistemang ito sa mga larangan ng kalusugan ng pag-uugali, edukasyon, at 
kaligtasan ng publiko.

•	 Talahanayan	ng	mga	Antas	ng	Urgency	at	Kategorya	ng	Tip: Nakalagay 
sa talahanayang ito ang mga kahulungan ng agaran, kritikal, di-kritikal, 
at iba pang tip, pati na rin ang mga kategoryang nasa mga grupong iyon.

•	 Iminumungkahing	 Flowchart	 ng	 Tipline: Isang diagram na 
naglalarawan sa mga hakbang para sa pagresponde sa tip. Nakalagay rito 
ang mga organisasyong tagaresponde sa tip at kung kailan dapat i-refer 
sa kanila ng Washington Tipline ang kabataan batay sa antas ng urgency 
ng tip.

•	 Glosaryo	ng	Kategorya	ng	Tip: Idinodokumento nito ang malilinaw na 
kahulugan ng bawat kategorya ng tip. Nakaayon ang mga kahulugang ito 
sa mga batas ng estado at iba pang serbisyo. Ang Glosaryo ng Kategorya 
ng Tip ay gagabay sa kawanihan ng call center ng Washington Tipline 
sa pag-triage nila sa mga tip at pag-refer sa kabataan sa mga angkop 
na serbisyo at suporta. Nagtulungan ang AGO Youth Program Team at 
komiteng tagapayo upang maitaguyod ang glosaryong ito.

•	 Flowchart	 ng	 Kategorya	 ng	 Tip: Isang diagram na nagdedetalye sa 
proseso ng pagresponde sa tip. Mayroon itong apat na hakbang na dapat 
gawin ng call center kapag rumeresponde sa tip: 

1. Tukuyin ang kategorya ng tip – hihilingin ng kawani ng call 
center sa kabataan na ilarawan ang insidente at magbigay ng 
maraming detalye hangga't maaari; 

2. Alamin ang antas ng urgency ng tip – magbibigay ang kawani 
ng call center ng mga karagdagang tanong sa kabataan upang 
matukoy ang antas ng urgency ng tip; 

3. Referral – ang kawani ng call center ay makikipag-ugnayan, 
magre-refer, o magpapasa sa kabataan sa mga angkop na 
dulugan; at 

4. Isara ang tip – ang ahensiyang nakatanggap sa tip ay magsusumite 
ng After Action Report (Ulat Pagkatapos ng Aksiyon)20 na 
naglalarawan kung paano nila pinangasiwaan ang sitwasyon. 
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Mga Susunod na 
Hakbang
Mga	Update	ng	Vendor	at	Paglunsad	sa	Programa
Tulad ng iniaatas sa proviso, dapat magsagawa ang AGO ng mahusay 
na paraan ng pagkuha ng kontrata sa isang vendor na magtataguyod 
o magpapatakbo sa teknolohiya, tatanggap sa tip, at magpoproseso 
ng triage para sa programa. Nagsagawa ang AGO ng Request For 
Information (RFI, Hiling para sa Impormasyon) noong Pebrero 14, 
2022 upang malaman pa mula sa mga potensiyal na vendor ang tungkol 
sa merkado para sa ganitong uri ng trabaho. Gamit ang impormasyon 
mula sa RFI at ang prosesong itinaguyod ng komiteng tagapayo, 
naglunsad ang AGO ng Request For Proposals (RFP, Hiling sa Panukala) 
noong Nobyembre 8, 2022. Inaasahan ng AGO na makikilala na ang 
Apparent Successful Bidder (Piniling Bidder) sa spring 2023 batay sa 
mga resulta ng mahusay na paraan ng pagkuha ng kontrata. 

Kapag nag-live na ang Washington Tipline, magsasagawa ang AGO 
Youth Program Team ng tuloy-tuloy na ebalwasyon para matasa 
kung nakaayon ang programa sa bisyon ng AGO, kung patas itong 
naipapatupad sa buong estado, at kung nakakamit nito ang mga 
ninanais na resulta. Ang nakolektang data mula sa pagpapatupad sa 
programang ito ay tutulong sa AGO na tuloy-tuloy na mapabuti ang 
programa at karanasan para sa kabataan. 

Komiteng	Tagapayo	sa	Washington	Youth	Safety	and	Well-
being	Tipline	
Sa 2023, plano ng komiteng tagapayo na ituon ang pagsisikap nito sa:

•	 Pagtataguyod ng Toolkit para sa Mahuhusay na Kasanayan 
para sa mga tagaresponde sa tip, kasama na ang mga serbisyo 
sa kalusugan ng pag-uugali, pagpapatupad ng batas, at mga 
paaralan;

•	 Pag-aaral at pagsusuri sa mga tip na natanggap at narespondehan 
ng programa;

•	 Pag-evaluate kung patas na naipapatupad ang programa sa 
buong estado;

•	 Pagmumungkahi ng mga solusyon para sa mga naidudulot na 
hamon kaugnay ng paggamit sa programa at pagresponde sa tip;

•	 Pakikipagtulungan sa mga tagaresponde sa tip at iba pang 
stakeholder upang matiyak na angkop at balanse ang 
pagresponde sa tip;

•	 Pagsulong sa programa; at
•	 Pananaliksik at paggawa ng mga rekomendasyon tungkol sa 

mga kailangang pagbabago sa programa.
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Outreach	at	Pakikipag-ugnayan
Natatanaw ng AGO na ang isang malawak na grupo ng kabataan ay 
tutulong para idisenyo21 ang proseso ng tuloy-tuloy na pagbibigay ng input 
ng kabataan sa pagpapaunlad, pagpapatupad, at pag-evaluate sa programa, 
kasama ng AGO Youth Program Team.

Hangad ng AGO Youth Program Team na makabuo ng mga makabuluhang 
ugnayan sa kabataan upang makita nila ang mga resulta ng kanilang mga 
rekomendasyon sa pagpapatakbo at pagpapahusay sa polisiya. Dagdag 
pa rito, makakakuha ang kabataan ng bagong kaalaman, kasanayan, at 
kakayahan sa tulong ng pagsasanay at paglahok, at makakatanggap sila 
ng kabayaran para sa kanilang pagsisikap at ipinakitang kahusayan. 
Ang layunin ay para makita ng kabataan ang Washington Tipline 
bilang dulugang mapagkakatiwalaan at maire-refer nila sa kanilang mga 
kaibigan. Ang AGO Youth Outreach & Engagement Team ay tatanggap ng 
tuloy-tuloy na input mula sa kabataan at makikipagtulungan sa AGO at sa 
Komiteng Tagapayo sa Washington Youth Safety and Well-being Tipline 
upang maisama ang kanilang mga rekomendasyon sa programa.
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MGA APPENDIX
Appendix	A	–	Mga	Kalahok	ayon	sa	Tinitirhang	County	ng	
Washington

Appendix	B	–	Bisyon	ng	Tipline	na	Laban	sa	Racism,	Nakasentro	sa	
Kabataan,	at	May	Kaalaman	sa	Trauma
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Nagsisikap ang Washington Tipline na labanan ang racism, magkaroon ng 
kaalaman sa trauma, at maisentro ang kabataan. Ang mga kahulugang nasa ibaba 
ay nilikha ng AGO Youth Program Team at ginagamit sa internal na pagpapasya at 
pakikipag-usap sa mga stakeholder tungkol sa bisyon ng programa. 

Paglaban	sa	Racism
Ang paglaban sa racisim ay indibidwal na paninindigan sa pag-alam at 
pagbago sa kaalaman na kailangan upang mahanap ang mga problema, 
alalahanin, at polisiyang nagsusulong ng racism, at pagbigay ng lahat 
ng makakaya ng isang tao para puksain at/o baguhin ang mga ito. 
Naninindigan kami para kilalanin, tugunan, at puksain ang lahat ng 
anyo ng racism hangga't nasasaklawan ng aming trabaho. Tinatanggap 
namin na ang racism at diskriminasyon ay nakapaloob sa mga istruktura, 
polisiya, at sistemang pang-organisasyon, at sa lahat ng pagkakataon, 
dapat tayong gumamit ng pananaw na laban sa racism upang matukoy 
ang mga kasanayang dahilan kung bakit nagpapatuloy ang white 
supremacy at diskriminasyon.
Nakasentro	sa	Kabataan
Pagbago sa paraan kung paano tayo mag-isip at kung paano natin tingnan 
ang mga bagay-bagay, kapag aktibo nating pinalahok ang kabataan sa 
pagpaplano, pagpapatupad, at pag-evaluate ng programa, at kapag 
pinagtuunan natin kung ano ang mahalaga ngayon para sa kabataan 
at pagkilos para dito sa tulong ng kanilang mga pamilya, kaibigan, 
stakeholder, at iba pang eksperto.
May	Kaalaman	sa	Trauma
Maaaring maranasan ang trauma bilang indibidwal at bilang grupo, 
sa paraang may kamalayan o walang kamalayan. Ang programa ng 
Washington Tipline ay nagsisikap na magkaroon ng kaalaman sa trauma, 
kaya tinatanggap nito na maaaring makaranas ng trauma ang bawat 
indibidwal sa kanilang buhay, at ginagamit nito ang kaalamang ito upang 
maiwasang maulit ang trauma at makapagdulot ng higit na kapahamakan 
sa kabataan. Upang magkaroon kami ng sapat na kaalaman sa trauma, 
kailangan naming malaman ang mga pangmatagalang sintomas ng 
trauma at tulungan ang kabataan para tukuyin at bawasan ang kanilang 
mga pagdurusa at problemang may kinalaman sa trauma.

Appendix	B	–	Bisyon	ng	Tipline	na	Laban	sa	Racism,	Nakasentro	sa	
Kabataan,	at	May	Kaalaman	sa	Trauma	
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Appendix	C	–	Charter	ng	Komiteng	Tagapayo	sa	Washington	Youth	
Safety	and	Well-being	Tipline	

KOMITENG	TAGAPAYO	SA	TIPLINE	

CHARTER

I.	 AWTORIDAD,	LAYUNIN,	AT	SAKLAW	NG	TRABAHO

Awtoridad: Ang Komiteng Tagapayo ay itinatatag alinsunod sa Engrossed 
Substitute Senate Bill 5092 (2021).

Naglaan ang lehislatura ng pondo sa lehislatibong sesyon noong 2021 para sa 
Office of the Attorney General upang (1) mangasiwa ng Komiteng Tagapayo; 
at (2) magtaguyod at magpatupad ng Tipline Program na pambuong estado. 
Ang Tipline ay isang programa para sa pagtanggap at pagresponde sa mga tip 
mula sa publiko tungkol sa mga panganib at posibleng panganib sa kaligtasan at 
kagalingan ng kabataan. Bibigyang-kapangyarihan ng programa ang kabataan 
upang malaman nila kung anong mga lokal na dulugan ang maaaring gamitin 
at maibahagi ang kanilang mga alalahanin para sa mga indibidwal na posibleng 
nanganganib na saktan ang kanilang sarili o ang ibang tao. Ang Tipline Program, 
pati na rin ang Komiteng Tagapayo, ay magsisikap na magkaroon ng kaalaman sa 
trauma, labanan ang racism, at magamit na batayan ang boses ng kabataan.

Layunin:  Ang layunin ng Komiteng Tagapayo ay magpayo sa Office of the 
Attorney General habang nagtataguyod ito ng mga proseso para sa pagtatasa 
ng panganib, pagtatasa ng banta, referral at follow-up, pagpapanatili ng data, at 
pagiging kumpidensiyal ng Tipline Program. 

Saklaw: Magbibigay ang Komiteng Tagapayo ng mga rekomendasyon sa Office 
of the Attorney General, ngunit ito ay hindi pangkat na gumagawa ng polisiya o 
patakaran. Ang Komiteng Tagapayo ay nakatalaga sa mga sumusunod: 

•	 Pananaliksik, pag-aaral, at pagrerekomenda ng mahuhusay na protokol 
para sa nagkakaisang pagresponde ng komunidad sa kaligtasan at 
kagalingan ng kabataan kapag nakikipag-ugnayan sila sa Tipline, 
kasama na ang, ngunit hindi limitado sa:

o Access sa kalusugan ng pag-uugali, serbisyo sa edukasyon, at 
serbisyo sa pagpapatupad ng batas; 

o Pagpapanatili ng data at pagbabahagi ng impormasyon sa 
mga tagarespondeng propesyonal at service provider, habang 
pinananatiling kumpidensiyal ang kabataan;
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o Mga proseso para sa pagtatasa ng panganib at banta sa mga 
natanggap na tip; at

o Mga proseso para sa referral at follow-up upang tiyaking 
makakatanggap ang kabataan ng tulong sa tamang oras kapag 
nagbibigay sila ng tip.

Ang mga rekomendasyon ng Komiteng Tagapayo ay pag-aaralan ng Katuwang 
na Punong Abogado at isasaalang-alang kapag nagtataguyod ang ahensiya ng 
Request for Proposals at nakikipagkasundo sa isang vendor ng Tipline. 

Haba ng Panahon: Ang Komiteng Tagapayo ay dapat magsagawa ng hindi 
bababa sa isang pulong kada buwan at isumite ang mga inisyal na natuklasan 
at rekomendasyon sa Office of the Attorney General hanggang Hunyo 2022.  
Matatapos ang trabaho ng Komiteng Tagapayo sa ika-31 ng Enero, 2023. 
Gayunpaman, maaaring mag-schedule ng mga karagdagang pulong habang 
nagaganap ang trabaho at sasabihan ang mga kinatawan ng komite isang buwan 
bago ito ganapin. Maaaring pagpasyahan ng Office of the Attorney General na 
dapat ituloy ng Komiteng Tagapayo ang pulong pagkatapos ng Enero 2023 at 
sasabihan ang mga miyembro tungkol dito hanggang Nobyembre 2022. 

II.	 MGA	MIYEMBRO
Komposisyon:  Ang Komiteng Tagapayo ay may 18 miyembro, na kumakatawan 
sa mga serbisyo sa kalusugan, pagpapatupad ng batas, distrito ng paaralan, mas 
mataas na edukasyon, legal na tulong, at pagprotekta ng bata.

Pangalan Affiliation
Itinalaga	ng	

Lehislatura	ng	
Estado

Kalusugan

Diana 
Cockrell

Washington State Health 
Care Authority (Awtoridad sa 
Pangangalagang Pangkalusugan ng 
Estado ng Washington)

Oo

Kallie Kurtz
Washington State Department of 
Health (Kagawaran ng Kalusugan ng 
Estado ng Washington) 

Oo

Kirk 
Williamson

Benton Franklin Community Health 
Alliance Hindi

Larry Wright UW Forefront Suicide Prevention 
Center Hindi
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Maithri 
Sarangam Seattle Indian Health Board Hindi

Edukasyon
Abigail 
Westbrook

Washington State School Directors’ 
Association Hindi

Chris 
Weedin

Washington Association of 
Educational Service Districts Oo

Ella DeVerse
Washington Office of Superintendent 
of Public Instruction (Tanggapan 
ng Tagapamahala ng Pagtuturo sa 
Publiko ng Washington)

Oo

Liz Pray Washington Education Association Hindi
Roz 
Thompson

Association of Washington School 
Principals Hindi

Sam Loftin Washington Student Achievement 
Council Oo

Tanya Aggar Washington State Parent and Teacher 
Association Hindi

Tagapagpatupad	ng	Batas

Adam 
Wasserman

Washington Emergency Management 
Division (Sangay ng Pangangasiwa ng 
Emergency ng Washington)

Hindi

Brian George
Washington State Fusion Center 
(Sentro ng Pagsasanib ng Estado ng 
Washington)

Hindi

Carri Gordon Washington State Patrol (Patrolya ng 
Estado ng Washington) Oo

Kevin Fuhr Washington Association of Sherriffs 
& Police Chiefs Hindi

Mga	Karapatang	Sibil
Karen Pillar TeamChild Hindi
Mga	Serbisyo	sa	Pagprotekta	ng	Bata

Gavyn Tann
Washington State Department 
of Children, Youth, & Families 
(Kagarawan ng mga Bata, Kabataan, 
at Pamilya ng Estado ng Washington)

Hindi

Mga	Kawani	at	Kontratista	ng	Komite	(hindi	bumoboto)
Camille 
Goldy

Office of the Attorney General, Policy 
Division (Sangay ng Polisiya) Di-angkop
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Clarissa 
Lacerda

Office of the Attorney General,  
Policy Unit Di-angkop

Erica Chang Office of the Attorney General,  
Policy Unit Di-angkop

Monserrat 
Jauregui

Office of the Attorney General,  
Policy Unit Di-angkop

Sahar Fathi Office of the Attorney General,  
Policy Unit Di-angkop

Linda Hoage
Office of the Attorney General, 
Information Services (Mga Serbisyo 
ng Impormasyon)

Di-angkop

Megan 
Osborne Maike & Associates Di-angkop

Michelle 
Maike Maike & Associates Di-angkop

Hangad na magamit ng Komiteng Tagapayo ang mga kahusayan at pananaw 
ng mga miyembro at stakeholder na nasasaklaw nito. Ang mga miyembro ng 
Komiteng Tagapayo ay hindi direktang nakatalaga sa pamamahala ng mga 
aktibidad ng proyekto, ngunit tutulong sila sa mga proyekto sa pamamagitan ng:

•	 Pagganap ng aktibong tungkulin sa pagdalo sa mga pulong (sa paraang 
remote) at paglahok sa mga talakayan;

•	 Pagpapahayag ng mga impormasyon at posisyon nang matapat, 
magalang, at nasa tamang oras; 

•	 Pag-aalok ng partikular na kahusayan kung saan angkop, kasama na ang 
pagtukoy sa mga nagsusulputang isyu o alalahanin;

•	 Pagbibigay ng mahuhusay na ideyang maisasaalang-alang ng Komiteng 
Tagapayo;   

•	 Pakikinig at pag-evaluate sa mga ideya nang may bukas na isip at interes 
sa marami at magkakaibang perspektiba;

•	 Pagpapasa ng impormasyon sa mga nasasakupan tungkol sa mga 
aktibidad ng Komiteng Tagapayo at pangangalap ng impormasyon mula 
sa kanilang mga nasasakupan na ibabahagi sa Komiteng Tagapayo; 

•	 Pagpapanatili ng disposisyong nagkakaisa na nagpapakita sa paniniwala 
na mas mahusay kung nagtutulungan ang Komiteng Tagapayo kaysa sa 
sinumang indibidwal na miyembrong kumikilos nang mag-isa; 

•	 Pagtutulungan para magkaisa sa tulong ng pagsasama at pag-uugnay ng 
magkakaibang ideya; at

•	 Pag-aambag nang may mabuting hangarin sa mga panghuling 
rekomendasyon na nagpapakita sa iisang layunin at interes ng Komiteng 
Tagapayo.
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Mga Hindi Miyembro:  Bubuksan sa publiko ang mga pulong. Maaaring 
tumanggap ang Komiteng Tagapayo ng mga komento mula sa mga dadalong 
hindi miyembro, hangga't kaya ng oras. Ang mga komento ay may kaugnayan 
dapat sa paksang pinag-uusapan, maaaring pansamantalang limitahan, at hindi 
maaaring makapanggulo, ayon sa pagpapasya ng tagapangasiwa ng pulong.

III.	MGA	PULONG
	
Inaasahang aabutin ang mga pulong nang 90 minuto at hindi na lalampas pa sa 
oras na nakasaad sa agenda nang walang pahintulot ng nakakaraming miyembro 
na nasa pulong.
Notipikasyon: Ang Office of the Attorney General ay magpapadala ng mga 
abisong may kasamang petsa, oras, at lugar ng pulong, at gagawa ng mga agenda 
na maglilista sa mga bagay na pag-uusapan. Ang Office of the Attorney General 
ay magsisikap na maipadala ang mga agenda ng pulong 2 araw bago ito ganapin, 
at magpapadala ito ng mga agenda nang hindi iikli sa 24 oras bago ito ganapin.
Proseso ng Pagboto: Pangangasiwaan ng Office of the Attorney General ang mga 
pulong ng Komiteng Tagapayo, at mangangalap ito ng boto tulad ng sumusunod:

•	 Mangangalap ng panukala para sa mga rekomendasyon.
•	 Bubuksan ang talakayan sa paksang pinag-uusapan at hihingi ng mga 

opinyon mula sa lahat ng miyembro.
•	 Gagamitin ang mga totoong impormasyon at isyung naihain sa 

talakayan upang makabuo ng mga posibleng alternatibo.
•	 Sa pagtatapos ng talakayan, tatanggap ng feedback sa mga isyung hindi 

pa nalulutas kaugnay ng paksa.
•	 Mangangalap ng mga panghuling komento.
•	 Hihilinging bumoto nang hayagan ang bawat miyembro tungkol sa mga 

panukalang rekomendasyon. Hindi papayagan ang mga lihim na balota.

Kaayusan sa Pulong: Para sa mga video conference, hihilingin sa mga miyembro 
ng grupo na gamitin ang mga kasanayan sa pagpupulong na ito: 

1. I-mute ang sarili kapag hindi nagsasalita;
2. Buksan ang camera kung maaari; 
3. Gamitin ang function na pagpapalit ng pangalan upang i-post ang 

pangalang gusto mong ipantawag sa iyo at sa kinakatawan mong entity 
sa pulong; 

4. Limitahan ang mga nakakasagabal sa background hangga't maaari;
5. Hayaang makatapos ang tagapagsalita sa sinasabi niya; at
6. Gamitin ang function na pagtaas ng kamay upang humiling ng 

pagkakataong makapagsalita. 

Dagdag pa rito, sa tulong ng mga ganitong kasanayang panlipunan, matitiyak 
ang pagiging produktibo:

1. Maghanap ng maraming iba't ibang perspektiba;
2. Magpanatili ng flexible at bukas na isip;
3. Makinig mula sa punto de bista ng tagapagsalita; 
4. Komprontahin ang mga ideya, hindi ang mga tao;
5. Magtanong sa halip na makipagtalo; 
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6. Galangin ang mga limitasyon sa oras; at
7. Makipagtulungan upang magkaroon ng pagkakaisa at para sa ating 

iisang layunin at interes. 

Pahayag ng Posisyon:  Ang mga miyembro ng Komiteng Tagapayo na nais 
magtatag ng posisyon nang nakasulat ay maaaring magpatuloy. Ang mga 
pahayag ng posisyon na natanggap bago o habang nasa pulong ay ibabahagi sa 
Komiteng Tagapayo ng tagapangasiwa. Responsibilidad ng tagapangasiwa na 
ibahagi ang mga pahayag ng posisyon na inilahad ng mga miyembro sa angkop 
na talakayan. Gayunpaman, hindi tungkulin ng tagapangasiwa na suportahan o 
ipagtanggol ang mga posisyong inilahad.  

Lokasyon:  Ang mga pulong ng Komiteng Tagapayo ay isasagawa sa 
paraang virtual gamit ang video conference platform. Kung akma 
ang kondisyon ng kalusugan ng publiko para makapagpulong nang 
personal, karaniwang isasagawa ang pulong sa mga tanggapan ng 
Attorney General, ngunit maaari din itong isagawa sa iba pang lugar 
kung angkop. Magbibigay rin ng pagkakataon para makalahok sa video 
at teleconference.

IV.	 MGA	KOMUNIKASYON	

Ang lahat ng komunikasyon sa email at iba pang electronic na paraan 
sa Komiteng Tagapayo ay nasasaklaw ng mga angkop na batas sa mga 
pampublikong rekord at pagsisiwalat. Upang matiyak na masusunod ang mga 
kinakailangan sa pagpapanatili ng mga pampublikong rekord, ang lahat ng 
pakikipag-usap sa email na hindi transitory ay naka-cc o ipinapasa dapat kay 
Clarissa Lacerda (clarissa.debarroslacerda@atg.wa.gov). Bukod pa rito, bagaman 
ang Komiteng Tagapayo ay may pangunahing layunin na magpayo, dapat isagawa 
ang lahat ng “pasya” ng Komiteng Tagapayo nang hayagan sa mga panggrupong 
pulong. 

Mga Tala ng Pulong: Ang mga tala ng pulong na buod ng mga pangunahing 
napag-usapan sa nakaraang pulong ay ihahanda ng Office of the Attorney 
General at ipamamahagi sa mga miyembro ng Komiteng Tagapayo. Ibibigay ang 
mga tala ng pulong para maisaalang-alang sa susunod na pulong. Kasama dapat 
sa mga tala ng pulong kahit man lang ang sumusunod na impormasyon:

i. Petsa, oras, lokasyon ng pulong, at listahan ng mga 
nakadalong miyembro;

ii. Isang buod ng mga tinalakay na paksa; at 
iii. Ang kinahinatnan ng mga panukala at rekomendasyon.
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Appendix	D	-	Schedule	ng	Pulong	at	Ulat	ng	Progreso	ng	Komite	sa	
2022

Enero	12
•	 Pinag-aralan ang kasaysayan ng Tipline sa Washington at ipinahayag 

ang bisyon ng AGO para sa programa. 
•	 Ibinalangkas ang Charter ng Komiteng Tagapayo sa Tipline na 

naglalarawan kung paano mag-o-operate at hihingi ang grupo sa 
mga miyembro ng komite ng feedback sa email.

•	 Ipinahayag ang Open Public Meetings Act (OPMA, Batas sa mga 
Pulong na Bukas sa Publiko) at mga Batas sa mga Pampublikong 
Rekord.

Enero	26
•	 Pinagtibay ng mga miyembro ng komiteng tagapayo ang charter. 
•	 Ang kawanihan ng AGO ay nagpahayag ng pangkalahatang-ideya 

tungkol sa pagtataguyod ng mga tipline sa buong bansa, kasama 
na ang mga kategorya ng tip na pinakamadalas iulat, proseso ng 
referral, at mga natutunang leksiyon.

•	 In-update ng Department of Health (DOH) ang komite tungkol sa 
pagtataguyod ng 988 sa Washington. 

•	 Ipinakilala ng AGO team ang konsepto ng Imbentaryo ng mga 
Sistema at hiniling sa mga miyembro ng Komite na maglista ng mga 
sistemang umiiral sa buong bansa at maaaring sumuporta/tumulong 
sa proseso ng Tipline. Natapos ang pulong sa isang panggrupong 
talakayan.

Pebrero	9
•	 In-update ng AGO Youth Outreach & Engagement Team ang 

komiteng tagapayo tungkol sa trabaho nila, kasama na ang kanilang 
misyon, bisyon, at mga pinahahalagahan. Kasama rin sa ipinahayag 
ang estratehiya ng AGO sa pakikipag-ugnayan sa kabataan para sa 
Washington Tipline. 

•	 Ang kawanihan ng AGO ay nagpahayag ng buod ng Imbentaryo ng 
mga Sistema na pinunuan ng mga miyembro ng komite sa pulong 
noong ika-26 ng Enero. 

•	 Nakisali ang komite sa inisyal na pag-aaral at pagtalakay sa 
panukalang Talahanayan at Flowchart ng mga Kategorya at Antas 
ng Urgency ng Tip.
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Marso	9
•	 In-update ng AGO Youth Outreach & Engagement Team ang 

komiteng tagapayo tungkol sa kanilang trabaho, kasama na ang 
Dalawang Pahina tungkol sa Outreach ng Tipline (Appendix E) na 
naglalaman ng impormasyon kaugnay ng Washington Tipline, sa 
hangad nitong mga resulta, layunin para sa outreach sa komunidad, 
panggabay na prinsipyo, estratehiya sa proseso ng pagsasagawa ng 
outreach, at paksang kailangan ng input mula sa mga organisasyon 
sa komunidad at kabataan.  

•	 Ang kawanihan ng AGO ay nagpahayag ng pangkalahatang-ideya 
tungkol sa proseso ng RFI ng Washington Tipline at pinag-aralan 
ang mga pagbabago sa panukalang Talahanayan at Flowchart ng 
mga Kategorya at Antas ng Urgency ng Tip na nagpakita sa feedback 
mula sa pulong noong ika-9 ng Pebrero. 

•	 Hinati-hati ang mga miyembro ng komite sa maliliit na grupo 
upang mag-brainstorm at idokumento kung paano reresponde ang 
kanilang nagkakaisang mga sistema sa kritikal at di-kritikal na tip 
batay sa mga sitwasyon ng tip. 

Abril	13
•	 In-update ng AGO Youth Outreach & Engagement Team ang 

komiteng tagapayo tungkol sa trabaho nila at sa proseso kung 
paano makikipagkontrata sa isang vendor upang mailunsad ang 
mga survey para sa kabataan na mangongolekta ng input mula sa 
kabataan hinggil sa Washington Tipline. 

•	 In-update ng kawanihan ng AGO ang komite tungkol sa proseso ng 
RFI para sa vendor ng call center ng Washington Tipline. 

•	 Nagsama rin sa pulong ng buod ng mga hakbang na isinagawa ng 
komite mula noong Marso, mga pangunahing natutunan mula sa 
Sub-group ng Antas ng Urgency ng Tip, at mga susunod na hakbang.

Mayo	11
•	 In-update ng AGO Youth Outreach & Engagement Team ang komiteng 

tagapayo tungkol sa trabaho nila, kasama na ang impormasyon 
kaugnay ng mga survey para sa kabataan at pananaliksik upang 
malaman pa ang tungkol sa mga komiteng tagapayo, komisyon, at 
lupong pinamumunuan ng kabataan.     

•	 Ang kawanihan ng AGO ay nagpahayag ng buod ng mga pagbabago 
sa Talahanayan ng mga Kategorya at Antas ng Urgency ng Tip na 
nagpakita sa feedback mula sa pulong noong ika-13 ng Abril. 

•	 Nakisali ang komite sa talakayan tungkol sa Glosaryo ng Kategorya 
ng Tip at Flowchart ng Kategorya ng Tip.
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Hunyo	8
•	 In-update ng AGO Youth Outreach & Engagement Team ang 

komiteng tagapayo tungkol sa trabaho nila, kasama na ang 
pagpapahayag ng mga alternatibong pamamaraan para makipag-
ugnayan sa kabataan. Ang konsepto ng Human-Centered Design 
(HCD, Disenyong Nakasentro sa Tao) para sa pakikipag-ugnayan 
sa kabataan ay ipinakilala at nagpaliwanag kung paano inaasahan 
ng team na gamitin ang modelong ito upang makakalap ng input 
mula sa kabataan tungkol sa pagtataguyod at pagpapatupad sa 
Washington Tipline.  

•	 Ang kawanihan ng AGO ay gumawa ng maikling buod ng mga 
pagbabago sa Glosaryo ng Kategorya ng Tip, pinag-aralan ang 
Proseso ng Tip na tinalakay sa pulong noong ika-11 ng Mayo, 
at ibinuod ang pangkalahatang pagtataguyod sa proseso ng tip 
hanggang sa kasalukuyan. 

•	 Ang mga miyembro ng komite ay gumawa ng Zoom poll na 
nagpapaalam sa AGO sa mga piraso ng impormasyong gusto nilang 
makita sa isang Tip Form22 at ibinahagi ang kanilang mga perspektiba 
tungkol sa Ulat Pagkatapos ng Aksiyon.

Hulyo	13
•	 In-update ng AGO Youth Outreach & Engagement Team ang 

komiteng tagapayo tungkol sa trabaho nila, kasama na ang naging 
pagsisikap sa unang survey para sa kabataan at outreach sa kabataan, 
mga komunidad, at iba pang stakeholder. 

•	 Ang kawanihan ng AGO ay gumawa ng maikling pag-aaral sa mga 
materyal at talakayan mula sa pulong noong ika-8 ng Hunyo, kasama 
na ang panukalang Proseso ng Tip, panukalang Flowchart ng Tip, 
resulta ng poll at talakayan tungkol sa Tip Form, Ulat Pagkatapos ng 
Aksiyon, at Mga Tanong sa Pagtatasa ng Kalalaan.23

•	 Natapos ng mga miyembro ng komite ang Survey sa mga Paraan 
ng Referral na nagsaad sa inirerekomenda nilang mga pangunahin, 
ikalawa, at ikatlo (kung angkop) na referral entity para sa bawat 
kategorya ng tip. 

Agosto	10
•	 In-update ng AGO Youth Outreach & Engagement Team ang 

komiteng tagapayo tungkol sa kanilang trabaho, kasama na ang 
impormasyon kaugnay ng unang survey para sa kabataan (na 
inilunsad noong Hulyo). 

•	 In-update ng kawanihan ng AGO ang komite tungkol sa proseso ng 
pagtataguyod ng RFP para sa isang vendor. 

•	 Kasama sa pulong ang pag-aaral sa talakayan mula sa pulong noong 
ika-13 ng Hulyo, pagpapahayag sa mga resulta mula sa Survey sa 
mga Paraan ng Referral, at inisyal na talakayan tungkol sa posibleng 
pagsasanay para sa call center ng Washington Tipline.  
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Setyembre	14
•	 Kinansela ang pulong noong Setyembre. Nakipagpulong ang AGO 

Youth Program Team sa mga miyembro ng komiteng tagapayo nang 
paisa-isa upang talakayin ang mga rekomendasyon at resource sa 
pagsasanay para sa call center. 

Oktubre	12
•	 Ipinahayag ng Vida Agency (Vida) ang resulta mula sa mga survey 

para sa kabataan. 
•	 Ipinahayag ng kawanihan ng AGO ang Ulat ng Progreso ng 

Komiteng Tagapayo sa Tipline, na nagdodokumento sa proseso at 
progreso ng komite mula Enero hanggang Agosto 2022. Ginawa 
ang ulat ng kontratistang Maike & Associates, LLC. Kasama sa 
pagpapahayag ang buod ng mga hakbang na isinagawa ng komite 
para sa pagtataguyod sa framework ng tipline, at binigyang-diin 
ang mga tanong, alalahanin, at talakayang naganap bilang parte ng 
trabaho ng komite mula noong Enero.

•	 In-update din ng kawanihan ng AGO ang komite tungkol sa proseso 
ng pagtataguyod ng RFP para sa isang vendor. 

Nobyembre	9
•	 In-update ng AGO Youth Outreach & Engagement Team ang 

komiteng tagapayo tungkol sa kanilang trabaho, kasama na ang 
bilang ng organisasyong nakaugnayan nila sa nakaraang 12 buwan, 
kung saan sila matatagpuan, at kung anong mga rehiyon ang 
nahihirapan silang maabot.  

•	 Ibinuod ng kawanihan ng AGO ang mga pag-uusap na nangyari 
noong Setyembre hinggil sa mga pangangailangan sa pagsasanay 
para sa call center. Kasama sa ipinahayag ang mga uri ng pagsasanay 
na iminungkahi ng mga miyembro ng komite at iba pang stakeholder, 
at ang iba pang kasanayan at kaalamang inaasahan mula sa mga 
indibidwal na tatanggap ng tip mula sa kabataan.

•	 Kasama rin sa pulong ang isang talakayan tungkol sa pagkolekta 
at pag-evaluate ng data, at kung paano magtatagumpay para sa 
programang ito. 
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Appendix	E	–	Dalawang	Pahina	tungkol	sa	Outreach	ng	Tipline

Panimula
Pagkatapos ilathala ang ulat24 mula sa 2020 Youth Safety and Well-being Statewide 
Reporting Tool Workgroup (Grupo ng Paggawa sa Tool sa Pag-uulat na Pambuong 
Bansa para sa Kaligtasan at Kagalingan ng Kabataan noong 2020) at iawtorisa 
ayon sa proviso sa budget,25 ang  Office of the Attorney General  ay inatasang 
magtaguyod ng tipline para sa kaligtasan at kagalingan ng kabataan na pambuong 
bansa at maa-access nang 24 oras sa isang araw, pitong araw sa isang linggo. Ang 
kabataan (edad 0-25) na kikilanin sa Washington State Tipline ay bibigyan ng 
mga angkop na dulugan o ita-triage sa mga angkop na interbensiyon sa estado. 
Makikipagkontrata ang AGO sa isang vendor gamit ang proseso ng mahusay na 
pagkuha ng kontrata. Ang kikilalaning vendor ang magpapatakbo sa Washington 
Tipline sa ilalim ng pagsubaybay ng AGO. 

Mga	Hangad	na	Resulta
Natatanaw namin na ang Washington Tipline ay magbibigay ng mga paraan para 
iulat ang mga alalahanin sa kaligtasan at kagalingan upang makaiwas sa mga 
trahedya at karahasan. Sa partikular, ito ay:
•	 Tatanggap at reresponde sa mga tip kaugnay ng mga panganib o posibleng 

panganib sa kaligtasan at kagalingan ng kabataan 24 oras sa isang araw, 
pitong araw sa isang linggo, 365 araw sa isang taon; 

•	 Magagamit ng kabataan para makipag-ugnayan sa text, app, web form o 
tawag sa telepono;

•	 Para sa mga ulat tungkol sa sariling kaligtasan o kagalingan ng isang tao, o 
mga ulat ng iba pang indibidwal na maaaring nanganganib na saktan ang 
kanilang sarili o ang ibang tao; at,

•	 Magsisikap na magkaroon ng kaalaman sa trauma, labanan ang racism, at 
maisentro ang kabataan.

Mga	Layunin	para	sa	Outreach	sa	Komunidad
•	 Bumuo ng mga ugnayan;
•	 Mangalap ng input sa komunidad para sa disenyo at pagpapatupad sa 

Washington Tipline;
•	 Lumikha ng mga patakarang nagpapakita sa mga layunin ng Lehislatura 

at sa mga perspektiba ng mga komunidad;
•	 Gumawa ng programang nakatuon sa mga perspektiba ng kabataan; at,
•	 Makinig at iangat ang boses ng mga komunidad na apektado, madaling 

mabiktima, at Black, Indigenous and People of Color (BIPOC).

Mga	Panggabay	na	Prinsipyo	at	Estratehiya	sa	aming	Proseso
•	 Suportahan ang mga miyembro ng komunidad para mabigyan ng boses 

ang kanilang mga pangangailangan, alalahanin, tanong, at suhestyon;
•	 Isama ang mga karanasan at kahusayan ng mga komunidad na hindi 

balanseng napapahamak, kasama na ang mga grupong BIPOC, pati na 
rin ang mga taong may mga kapansanan at pangangailangan sa kalusugan 
ng pag-uugali; at,

•	 Makipag-ugnayan sa mga follow-up na pag-uusap at magpanatili ng mga 
ugnayan sa komunidad.
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Mga	Paksa	para	sa	Input	(hindi	kumpletong	listahan)
1) Mga Estratehiya para sa pagsali sa Washington Tipline ng kabataang madaling 

mabiktima at marginalized.
2) Mga estratehiya para makagawa, makapagpanatili, at makapagpatuloy ng mga 

ugnayan sa mga taong kumikilala sa sarili bilang hindi gaanong naikakatawan 
at/o hindi naisasali mula pa noon.

3) Karaniwang pag-unawa sa mga sumusunod na salita: “kaligtasan,” “ligtas na 
espasyo,” “kapahamakan,” “pananakit sa sarili,” “banta,” “panganib,” at “warm 
handoff.”

4) Mga estratehiya para sa mga pagsasanay ng stakeholder sa mga paksa ng 
pagkakapantay-pangtay, bias, at paglaban sa racism.

Mga	Panggabay	na	Tanong	(hindi	kumpletong	listahan)
Nasa unang yugto kami ng pagtataguyod sa Washington Tipline at gusto namin 
ng input mula sa iyo:
1) Ano ang pinakamahalaga para sa iyong trabaho at organisasyon sa ngayon?
2) Paano ka patuloy na nakikipag-ugnayan sa iba pang organisasyon/komunidad 

sa panahon ng pandemya?
3) Nag-aalok ba ang iyong organisasyon ng mga serbisyo sa iba pang wika o 

nagsasalin ka ba ng mga dokumento sa iba pang wika?
4) Ano ang iyong mga layunin para sa mga polisiya ng Tipline? Ano ang iyong 

mga alalahanin tungkol sa proseso ng pagtataguyod, panghuling resulta, at 
kahihinatnan ng mga polisiya?

5) Paano makakatulong ang mga polisiya ng Tipline para maging mas ligtas ang 
lahat ng tao sa komunidad, lalo na ang kabataan?

6) Sa paanong paraan matutugunan ng aming mga polisiya ang mga alalahanin 
sa paglaban sa racism, pagkakapantay-pantay, pagsama sa lahat, kaligtasan at 
kalusugan ng pag-iisip?

7) Kanino pa kami dapat makipag-usap sa iyong network?

Pagsasama	ng	Input	mula	sa	Komunidad
Paraan kung paano namin planong magpatuloy sa tulong ng iyong input:

•	 Humiling ng feedback sa mga antas ng urgency ng tip at wika ng 
kategorya ng tip;

•	 Mag-ulat ng input sa komiteng tagapayo;
•	 Gumawa ng toolkit para sa pinakamahusay na kasanayan na batay sa 

mga rekomendasyon ng kabataan para sa pagresponde sa mga tip na 
nakaayon sa pananaw na laban sa racism, may kaalaman sa trauma, 
at may kaalaman mula sa kabataan;

•	 Ibahagi ang input sa mga sistema ng pagresponde sa krisis ng 
kabataan;

•	 Mangolekta ng data sa mga tip at pagresponde sa tip upang magamit 
na batayan para sa tuloy-tuloy na proseso ng pagpapabuti; at,

•	 Balikan ang nakaraang pakikipag-usap sa mga stakeholder at 
kasosyo para sa tuloy-tuloy na pagpapabuti. 
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20: Ang After Action Report (Ulat Pagkatapos ng Aksiyon) ay isang form na sinasagutan 
ng mga tagaresponde sa tip upang iulat kung paano nila pinangasiwaan ang tip na 
natanggap sa Tipline. Mga halimbawa mula sa iba pang estado:

•	 Safe2Tell Wyoming: https://www.p3tips.com/DispoForm.aspx?ID=334
•	 OK2SAY: https://www.michigan.gov/ok2say/panel-square-images/outcome/

ok2say-outcome-report
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pagpapatupad ang akma, ngunit pati na rin ang mga panghuling resulta. Nagbibigay ito 
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ibang pamamaraan nang hindi nagdudulot ng negatibong epekto sa proseso.
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•	 Safe Oregon: https://app.safeoregon.com/ 
•	 OK2SAY Michigan: https://ok2say.state.mi.us/
•	 FortifyFL: https://getfortifyfl.com/Tip.html 
•	 SafeUT: https://safeut.med.utah.edu/tip 
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Washington) upang matasa kung may nagbabadyang panganib sa kabataan o may banta 
sa buhay ng iba. 
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