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Thư từ Tổng Chưởng 
Lý Bob Ferguson
Thân gửi cư dân tiểu bang Washington,

Chúng ta đang chứng kiến sự gia tăng đáng báo động về việc trẻ em và thanh thiếu 
niên gặp khó khăn với chứng trầm cảm, lo lắng, rối loạn ăn uống và các hành vi tự 
làm hại bản thân. Ngoài ra, ngày càng có nhiều thanh thiếu niên có ý định tự tử và 
nghi ngờ có hành vi tự tử đến các khoa cấp cứu trên toàn tiểu bang.1 Đây là những 
lo ngại cấp bách đối với người trẻ tuổi ở Washington mà chúng ta phải giải quyết 
ngay. Đại dịch toàn cầu đã làm trầm trọng thêm những thách thức nghiêm trọng, 
đang diễn ra về sức khỏe tâm thần ảnh hưởng đến những người trẻ tuổi trên khắp 
Tiểu Bang Washington. 

Nhóm của tôi đang tăng cường và thực hiện hành động. Chúng tôi đang chuẩn bị 
ra mắt Washington Youth Safety and Well-being Tipline (Đường Dây Báo Tin về 
An Toàn và Chăm Sóc Sức Khoẻ cho Thanh Thiếu Niên của Washington).2 Chương 
trình này sẽ phản hồi nhiều tin báo liên quan đến sự an toàn và chăm sóc sức khoẻ 
cho thanh thiếu niên, bao gồm bắt nạt, tự tử, đe dọa bạo lực và lạm dụng tình dục. 

Trong năm ngoái, nhóm của chúng tôi: 
• Đã thành lập một ủy ban tham vấn đa ngành đại diện cho các tổ chức trong 

tiểu bang sẽ nhận và phản hồi tin báo; 
• Đã tham gia với khoảng 600 ban thanh thiếu niên và các tổ chức phục vụ thanh 

thiếu niên; 
• Đã tiến hành một cuộc khảo sát với khoảng 1.000 thanh thiếu niên Washington 

từ 25 tuổi trở lên; và 
• Đã phát triển các tiêu chí và phát hành Request For Proposals (RFP, Yêu Cầu 

Đề Xuất) cho Nhà Cung Cấp Đường Dây Báo Tin. 

Chúng tôi cam kết sử dụng lăng kính chống phân biệt chủng tộc, hiểu rõ về chấn 
thương tâm lý và tập trung vào những người trẻ. Thanh thiếu niên và các tổ chức 
phục vụ thanh thiếu niên là trung tâm của công việc này, chuyên môn, nhu cầu và trải 
nghiệm của họ đang hỗ trợ văn phòng của tôi khi chúng tôi tạo ra chương trình này. 

Đây là báo cáo thường niên đầu tiên của chúng tôi. Chúng tôi sẽ tiếp tục cập nhật 
cho người dân Washington về tiến trình của Đường Dây Báo Tin quan trọng này.

Trân trọng,

Bob Ferguson
Tổng Chưởng Lý Tiểu Bang Washington
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Mục 1: 

Thông tin chung
Có khoảng 18 đường dây báo tin của tiểu bang trên toàn quốc nhận 
được các báo cáo ẩn danh hoặc bí mật về hoạt động đáng ngờ và các 
mối đe dọa đối với sự an toàn và chăm sóc sức khoẻ của thanh thiếu 
niên. Những đường dây báo tin này hoạt động như một công cụ 
can thiệp sớm để ngăn chặn các thảm kịch bằng cách tập trung vào 
thanh thiếu niên như nguồn thông tin về các mối đe dọa tiềm ẩn đối 
với họ và những người đồng trang lứa.3 Bang đầu tiên tạo ra chương 
trình có tính chất này là Colorado vào năm 2004 để ngăn chặn các 
thảm kịch và bảo vệ trường học cũng như học sinh khỏi các hành vi 
bạo lực, bao gồm cả các vụ xả súng ở trường học. 

Vào năm 2021, Cơ Quan Lập Pháp Tiểu Bang Washington đã phân 
bổ quỹ thông qua một điều khoản4 cho Washington State Attorney 
General’s Office (AGO, Văn Phòng Tổng Chưởng Lý Tiểu Bang 
Washington) triển khai chương trình đường dây báo tin trên toàn 
tiểu bang để hỗ trợ thanh thiếu niên và triệu tập Ủy Ban Tham Vấn 
Washington Youth Safety and Well-being Tipline để tư vấn khi cơ 
quan này phát triển chương trình. Theo điều khoản, chương trình 
này phải phản hồi các tin báo 24/7/365, cung cấp ứng dụng, tin 
nhắn văn bản, trò chuyện và đường dây điện thoại, đồng thời phục 
vụ thanh thiếu niên đến 25 tuổi. Điều khoản cũng yêu cầu AGO 
đưa quan điểm của giới trẻ vào quá trình phát triển, triển khai 
và chiến dịch tiếp thị của chương trình. Ngoài ra, AGO phải tiến 
hành mua sắm cạnh tranh cho nhà cung cấp để chạy chương trình.
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Tầm Nhìn cho 
Washington Youth 
Safety and Well-being 
Tipline 
Tầm Nhìn của Thanh Thiếu Niên cho Chương Trình
Từ tháng 7 đến tháng 10 năm 2022, Nhóm Chương Trình Thanh 
Thiếu Niên AGO đã ký hợp đồng với Vida Agency (Vida) để 
triển khai hai cuộc khảo sát trực tuyến nhằm thu thập ý kiến từ 
thanh thiếu niên về các đặc điểm chính của Washington Youth 
Safety and Well-being Tipline (Washington Tipline) bao gồm cả 
tầm nhìn của giới trẻ cho chương trình, xây dựng thương hiệu 
và tiếp thị. Cuộc khảo sát đầu tiên có 722 người trả lời và họ đã 
cung cấp ý kiến đóng góp về các chủ đề như bản đồ hành trình 
của giới trẻ,5 các yếu tố thiết kế giao diện người dùng, hiểu biết 
về an toàn và chăm sóc sức khoẻ,6 tên chương trình và các đề 
xuất về phương pháp gắn kết và xây dựng thương hiệu. Cuộc 
khảo sát thứ hai có 480 người trả lời và tập trung vào việc tìm 
hiểu sâu về phản hồi ban đầu của giới trẻ từ cuộc khảo sát đầu 
tiên nhằm thu hẹp các lựa chọn và đảm bảo những lo ngại của 
họ được hiểu rõ. Để khuyến khích sự tham gia, những thanh 
thiếu niên đã chia sẻ thông tin liên lạc của họ sẽ đủ điều kiện 
nhận thẻ quà tặng trị giá $15. 

Các cuộc khảo sát 
thanh thiếu niên đã 
thu được tổng cộng 
1.202 phản hồi.



Thông Tin Nhân Khẩu Học của Thanh Thiếu Niên
Cuộc khảo sát được thực hiện từ thanh thiếu niên từ 25 tuổi trở xuống trên khắp 
Tiểu Bang Washington. Trong số tất cả người tham gia khảo sát, 58% là trên 18 
tuổi và 42% là dưới 18 tuổi. Cuộc khảo sát nhằm tiếp cận một nhóm thanh thiếu 
niên đa dạng bằng cách nhắm mục tiêu vào các quận thành thị và nông thôn ở 
Washington có dân số lớn là Black, Indigenous, and People of Color (BIPOC, 
Người Da Đen, Người Bản Địa và Người Da Màu). Do đó, 44% số người trả lời 
khảo sát tiết lộ chủng tộc và sắc tộc của họ là thanh thiếu niên BIPOC, trong 
khi 56% chỉ xác định là Người Da Trắng. So với dữ liệu dân số trên toàn tiểu 
bang, số người trả lời khảo sát thanh thiếu niên BIPOC có tỷ lệ quá cao. Việc tập 
trung vào thanh thiếu niên BIPOC là do tỷ lệ cao về nhu cầu sức khỏe hành vi 
và Adverse Childhood Experiences (ACE, Những Trải Nghiệm Bất Lợi Thời Thơ 
Ấu)7 trong nhóm này so với những người Da Trắng đồng trang lứa với họ. Chẳng 
hạn, Người Mỹ Bản Địa hoặc Người Alaska Bản Địa có tỷ lệ tự tử cao nhất ở tiểu 
bang Washington,8 Người Mỹ Gốc Phi và Người Gốc Latinh có khả năng tiếp cận 
các dịch vụ chăm sóc sức khỏe hành vi thấp hơn so với Người Da Trắng trên toàn 
quốc,9 và tỷ lệ trải qua ACE cao hơn ở trẻ em BIPOC.10 

Bảng 1: Chủng Tộc/Sắc Tộc của Tổng Số Người Tham Gia So với Chủng Tộc/
Sắc Tộc của Washington

5
Khảo Sát của 
Chúng Tôi

Dữ Liệu Điều Tra Dân 
Số Washington

55%
67%

13%

10%

13%
10%

4%
2%

2%

3%
7%

1%

20%

4%

Người Mỹ Da Đỏ hoặc Người 
Alaska Bản Địa

Người Hawaii Bản Địa hoặc 
Người Dân Đảo Thái Bình Dương

Khác

Người Châu Á

Người Gốc Tây Ban Nha hoặc 
người Mỹ La-tinh

Người Mỹ Gốc Phi hoặc Người 
Da Đen

Người Da Trắng hoặc Người 
Cáp-ca
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Xét về phạm vi địa lý, hầu hết người trả lời (71%) đến từ các quận King, Pierce, 
Snohomish, Thurston, Spokane và Clark. Theo tính toán tương đối, các quận 
này chiếm khoảng 70% dân số của Washington. Tuy nhiên, cuộc khảo sát 
không nhận được phản hồi từ thanh thiếu niên sống ở các quận ít dân cư hơn 
như Okanogan, Ferry, Lincoln, Skamania, Wahkiakum, Columbia, Garfield 
và Asotin (xem Phụ lục A). Để lấp đầy khoảng trống này, Youth Outreach & 
Engagement Team (Nhóm Tiếp Cận & Gắn Kết Thanh Thiếu Niên) của AGO 
đang tạo ra các chiến lược để thu hút và tiếp nhận ý kiến đóng góp từ thanh 
thiếu niên sống ở các quận mà cuộc khảo sát không tiếp cận được. 

Trong số tất cả những người trả lời khảo sát đã chia sẻ thông tin về xu hướng 
tính dục của họ, 66% xác định là dị tính luyến ái hoặc dị tính, trong khi 34% 
xác định là Lesbian, Gay, Bisexual, Transgender, Queer/Questioning, Intersex, 
Asexual, and Two-spirit (LGBTQIA2S+, Đồng Tính Nữ, Đồng Tính Nam, 
Song Tính, Chuyển Giới, Đa Dạng Tính Dục/Đang Xác Định, Liên Giới Tính, 
Vô Tính và Hai Tâm Hồn).11 Việc thu thập thông tin đầu vào từ thanh thiếu 
niên LGBTQIA2S+ là rất quan trọng đối với Washington Tipline vì nhóm này 
phải đối mặt với tỷ lệ sức khỏe tâm thần kém, bị bắt nạt, không an toàn và ý 
định tự tử cao do xu hướng tính dục và biểu hiện giới tính của họ. Theo Khảo 
Sát Thanh Thiếu Niên Khỏe Mạnh Năm 2021,12 Học sinh LGBTQIA2S+ có 
khả năng báo cáo là cảm thấy không an toàn ở trường học cao hơn gần gấp hai 
lần so với các bạn dị tính cùng trang lứa. Khoảng 39% học sinh lớp 8 xác định 
là đồng tính nam, đồng tính nữ hoặc song tính cho biết đã bị bắt nạt trong 30 
ngày qua so với 17,5% học sinh dị tính. Những yếu tố này có thể dẫn đến lòng 
tự trọng thấp và mức độ trầm cảm cao. Ví dụ, 65,9% học sinh lớp 10, những 
người xác định là LGBTQIA2S+ cho biết hầu như ngày nào họ cũng cảm thấy 
buồn và tuyệt vọng trong năm qua và 20,9% có ý định tự tử.

Cuộc khảo sát thanh thiếu niên cũng thu thập ý kiến từ thanh thiếu niên báo 
cáo rằng họ có thu nhập thấp, hiện đang hoặc đã trải qua tình trạng vô gia cư, 
là người khuyết tật, đã từng ở trong hệ thống chăm sóc nuôi dưỡng, đã tiếp 
xúc với hệ thống tư pháp và bản thân họ hoặc gia đình đang trong quân đội. 
Dựa trên phản hồi mà AGO Youth Outreach & Engagement Team nhận được, 
thanh thiếu niên báo cáo rằng có sự 
chênh lệch về nguồn lực trên toàn 
tiểu bang khi nói đến những người 
đã tham gia hệ thống chăm sóc nuôi 
dưỡng, đã tiếp xúc với hệ thống tư 
pháp và thanh thiếu niên trong quân 
ngũ. Những thanh thiếu niên này 
thường vội vàng và cần hỗ trợ điều 
hướng hệ thống. 

“Thanh thiếu niên báo cáo rằng có sự 
chênh lệch về nguồn lực trên toàn tiểu 
bang đối với những người đã tham 
gia hệ thống chăm sóc nuôi dưỡng, đã 
tiếp xúc với hệ thống tư pháp và thanh 
thiếu niên trong quân ngũ.”



Các Phát Hiện Quan Trọng

1. Washington Tipline so với 911
Thanh thiếu niên cho biết có nhiều khả năng sử dụng 
Washington Tipline hơn khi tìm kiếm hỗ trợ không khẩn 
cấp. Theo thứ tự ưu tiên, thanh thiếu niên sẽ liên hệ với 
Washington Tipline khi họ hoặc ai đó mà họ biết cần giúp đỡ, 
khi tìm kiếm lời khuyên, khi họ cần nói chuyện với người mà 
họ có thể tin tưởng và khi họ lo lắng về bản thân hoặc người 
khác. Nếu có khủng hoảng hoặc lo ngại về an toàn, thanh 
thiếu niên cho biết có nhiều khả năng hơn sẽ gọi 911.

Tôi, hoặc ai đó 
tôi biết, đang 
phải đối mặt 

với khủng 
hoảng

56% 55% 54%

40%

23% 23%

29%

34%

41%

51%

62% 63%

Tôi, hoặc ai đó 
tôi biết, cần 

được giúp đỡ

Tôi đang cố 
gắng bảo vệ 

bản thân hoặc 
người mà tôi 

biết

Tôi cần nói 
chuyện với 

một người mà 
tôi có thể tin 

tưởng

Tôi cần, hoặc ai 
đó tôi biết cần, 

lời khuyên

Tôi lo lắng về 
bản thân hoặc 
người mà tôi 

biết

Đường Dây Báo Tin 911

Bảng 2: Khi Nào Thanh Thiếu Niên Gọi Đến Đường Dây Báo Tin so với 911
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2. Nhu Cầu Chưa Được Giải Quyết Bằng Các Nguồn Lực Khác 
Một trong những mục tiêu của các cuộc khảo sát thanh thiếu niên là xác định các 
nhu cầu chưa được giải quyết thỏa đáng bằng các nguồn lực khác. Theo phản hồi 
của thanh thiếu niên, năm nhu cầu thích đáng nhất là chăm sóc sức khỏe tinh 
thần, áp lực xã hội, lạm dụng và tấn công tình dục cũng như bắt nạt trên mạng và 
thể xác. Ngoài ra, trong phần kết thúc mở, thanh thiếu niên đã đề cập đến phân 
biệt chủng tộc và phạm tội do thù hận, các vấn đề về LGBTQIA2S+, lạm dụng và 
bỏ bê, nhà ở, các loại hóa đơn hoặc hỗ trợ thực phẩm, sự chênh lệch về khuyết tật 
học tập và các hoạt động phi tội phạm là những vấn đề liên quan mà các nguồn 
lực khác chưa giải quyết được.

Bảng 3: Hầu Hết Các Vấn Đề Có Liên Quan Chưa Được Giải Quyết Thỏa Đáng 
Bởi Các Nguồn Lực Khác 

53%

44%

36%

36%

33%

30%

26%

22%
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Chăm Sóc Sức Khỏe Tinh 
Thần (Trầm Cảm, Lo Lắng, Ý 

Định Tự Tử, v.v.)

Áp Lực Xã Hội (Từ trường 
học hoặc bạn bè đồng 

trang lứa)

Lạm Dụng Tình Dục và
Tấn Công Tình Dục

Bắt Nạt Thể Chất và
Bắt Nạt Trên Mạng

Sự An Toàn Cá Nhân

Sử Dụng Ma Tuý và Rượu

Các Mối Đe Dọa Bạo Lực 
Hàng Loạt Tiềm Tàng

Tình Trạng Khẩn Cấp về 
Y Tế



3. Khi Nào Thanh Thiếu Niên Liên Lạc với Washington Tipline 
Nói chuyện với một chuyên gia được đào tạo và có thể truyền đạt các quan ngại 
qua ứng dụng, tin nhắn văn bản hoặc trang web là những lý do chính khiến thanh 
thiếu niên dưới 18 tuổi liên hệ với Washington Tipline. Tuy nhiên, thanh thiếu 
niên lớn tuổi hơn cho biết họ có nhiều khả năng hơn sẽ tiếp cận với chương trình 
khi lo lắng về gia đình và bạn bè và không được tiếp cận với một người lớn đáng 
tin cậy ở trường. 

Khi bạn bè hoặc gia đình tôi là những 
người mà tôi lo lắng.

40%

40%

40%

40%

42%

41%

39%

39%

38%

38%

35%

33%

47%

44%

45%

43%Khi tôi không thể tiếp cận với một 
người lớn đáng tin cậy ở trường.

Khi tôi muốn nói chuyện với một 
chuyên gia được đào tạo.

Khi tôi có lo ngại nhưng muốn giao 
tiếp qua ứng dụng, tin nhắn văn bản 

hoặc trang web (thay vì gọi điện thoại).

Khi người khác không hiểu lo ngại 
của tôi.

Khi bạn bè hoặc gia đình tôi không 
thể hỗ trợ.

Khi tôi muốn giữ kín vấn đề của mình.

Khi đó là phương sách cuối cùng.

Bảng 4: Khi Nào Thanh Niên Thường Gọi Đến Đường Dây Báo Tin 

9

Dưới 18 tuổi Trên 18 tuổi
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Trong phần kết thúc mở, thanh thiếu niên đã đưa ra các ví dụ về thời điểm họ 
có thể liên hệ với nguồn lực như Washington Tipline để báo cáo những lo ngại 
về gia đình và bạn bè. 

“Thời điểm mà tôi có thể gọi đến đường dây trợ giúp là khi một người 
mà tôi biết đã cố gắng tự tử vì họ bị căng thẳng ở trường trong khi đó 
là tuần học cuối cùng.”

“Mẹ tôi bị bệnh động kinh, nên thật đáng sợ khi bà lên cơn. Nếu cha 
mẹ của một ai đó mắc bệnh thì đó sẽ là thời điểm tốt để gọi cho đường 
dây trợ giúp.”

“Tôi có một người bạn sẽ được không an toàn khi ở nhà với người 
chăm sóc của cô ấy. Họ đang gặp khó khăn trong việc chuyển đi và tự 
lập nếu không có sự giúp đỡ của người lớn.”

Thanh thiếu niên cũng đưa ra các ví dụ về những lo ngại về an toàn và chăm 
sóc sức khoẻ mà Washington Tipline có thể giải quyết. 

“Nếu tôi lên cơn hoảng loạn hoặc trầm cảm vào lúc 2 giờ sáng.”

“Khi tôi không biết cuộc đời mình sẽ đi về hướng nào, có lẽ tôi sẽ gọi 
đến đường dây nóng.”

“Khi tôi từng ở trong một mối quan hệ bị lạm dụng ở tuổi 17, với một 
người lớn tuổi hơn nhiều.” 

Thanh thiếu niên cũng chia sẻ những tình huống trong quá khứ khi không đủ 
các nguồn lực sẵn có và Washington Tipline lẽ ra đã có thể hỗ trợ họ. 

“Khi tôi không được tiếp cận với việc trị liệu.”

“Ở trường cấp hai, một vài đứa trẻ đã dọa đánh tôi và nhà trường 
không làm gì cả, chúng cũng phớt lờ cả mẹ tôi.”

“Đường dây này chắc chắn có thể hữu ích khi tôi bị tấn công tình dục 
và sợ gọi cho 911 vì tôi là một người chuyển giới POC13.”

“Một thành viên trong gia đình bị suy sụp tinh thần và thay vì được 
giúp đỡ, anh ấy lại bị đưa vào trại giam dành cho trẻ vị thành niên vì 
không có nguồn hỗ trợ nào khác cho anh.”
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4. Xây Dựng Lòng Tin
Bởi vì sự tin tưởng là rất quan trọng đối với tính hiệu quả của Washington 
Tipline, cuộc khảo sát đã hỏi thanh thiếu niên điều gì sẽ khiến họ tin tưởng và 
sử dụng chương trình. Thanh thiếu niên cho biết họ sẽ tin tưởng Washington 
Tipline nếu thông tin cá nhân của họ được giữ kín, người mà họ đang nói 
chuyện để giải quyết các lo ngại của họ và cuộc trò chuyện của họ không được 
chia sẻ với bên thứ ba. Thanh thiếu niên cũng bày tỏ rằng họ không coi cảnh 
sát là một yếu tố để xây dựng lòng tin giữa họ và chương trình, đặc biệt là đối 
với những người trên 18 tuổi. 

Khi được hỏi quyền riêng tư có ý nghĩa gì đối với họ, thanh thiếu niên nhấn 
mạnh tầm quan trọng của việc kiểm soát những người có quyền truy cập vào 
thông tin mà họ đang chia sẻ, không chia sẻ thông tin của họ với bên thứ ba và 
cơ quan thực thi pháp luật cũng như không chia sẻ chi tiết về cuộc trò chuyện 
với những người họ biết. Cụ thể hơn, hầu hết những người trả lời đều muốn 
thông tin của họ được giữ kín với nhà trường, những người họ biết (bao gồm 
cả gia đình và bạn bè) và cơ quan thực thi pháp luật. 

Thanh thiếu niên LGBTQIA2S+ và BIPOC đặc biệt quan tâm đến quyền riêng 
tư của họ, như được thể hiện trong các bình luận bên dưới. 

"Làm ơn. Làm ơn đừng nói với cảnh sát. Nói với cảnh sát sẽ dẫn đến 
việc LGBTQ+,14 BIPOC và các cộng đồng bị thiệt thòi khác sử dụng 
những nguồn lực này ít hơn và họ có thể là người cần chúng nhất.”

“Cộng đồng LGBTQIA2S+ cần/yêu cầu quyền riêng tư để ngăn chặn 
việc trở thành nạn nhân.”

Thanh thiếu niên cũng nhận ra rằng trong một số trường hợp, việc chia sẻ 
thông tin của họ và liên hệ với cơ quan thực thi pháp luật là cần thiết để ngăn 
chặn thảm kịch. 

“Tôi muốn việc này không thể bị theo dõi trừ khi có báo cáo rằng có 
một mối đe dọa đối với những người khác.”

“Không được chia sẻ với người khác trừ khi tôi có ý định tự tử hoặc đe 
dọa đến người khác.”

“Tôi nghĩ rằng để đường dây chăm sóc sức khoẻ thành công, sự riêng 
tư là điều rất quan trọng. Tuy nhiên, tôi tin rằng nếu ai đó gặp nguy 
hiểm, việc liên hệ với cơ quan thực thi pháp luật là phù hợp.”

Trong khi thanh thiếu niên coi trọng quyền riêng tư, gần một nửa số người trả 
lời bày tỏ sự thoải mái khi chia sẻ chi tiết về vụ việc và thông tin cá nhân của 
họ. Tuy nhiên, ít người cảm thấy thoải mái hơn khi chia sẻ thông tin về bạn bè 
hoặc bên thứ ba của họ.



5. Liên Hệ Với Đường Dây Báo Tin
Hầu hết thanh thiếu niên cho biết gọi điện là phương pháp ưa thích của họ để 
liên hệ với Washington Tipline. Các tùy chọn khác là nhắn tin, trò chuyện trực 
tiếp hoặc ứng dụng dành cho thiết bị di động. Khi nói đến các tính năng của ứng 
dụng dành cho thiết bị di động, tính đơn giản, ẩn danh và không phải nói chuyện 
bằng lời với ai đó là những ưu tiên hàng đầu. Nhìn chung, điều quan trọng là 
thanh thiếu niên phải biết chương trình đang hành động để giải quyết các lo ngại 
của họ, điều mà họ cũng đề cập là rất quan trọng để tin tưởng vào chương trình.

Bảng 6: Thanh Thiếu Niên Muốn Liên Hệ Với Đường Dây Báo Tin Như Thế Nào

Thông tin chi tiết cụ thể về lo 
ngại liên quan đến an toàn và 

chăm sóc sức khỏe 

Cuộc gọi 
điện thoại

Tin nhắn 
văn bản

Ứng dụng 
trên di 
dộng

Trang web 
(Trò chuyện 
trực tuyến)

Trang web 
(Biểu mẫu 

liên hệ)

EmailMạng xã 
hội (Nhắn 

tin trực tiếp)

Tên, địa chỉ, số điện thoại, 
trường học của tôi, v.v.  

Tên, địa chỉ, số điện thoại, 
trường học của bạn tôi, v.v. 

Không có điều nào ở trên

Tên, địa chỉ, số điện thoại hoặc 
trường học của người mà tôi đang 
nói về mà không nhất thiết phải là 

bạn tôi 

Thông tin chung về lo ngại liên 
quan đến an toàn và chăm sóc 

sức khỏe 

Dưới 18 tuổi Trên 18 tuổi

12

Bảng 5: Thanh Thiếu Niên Cảm Thấy Thoải Mái Khi Chia Sẻ Thông Tin Gì

56%

55%

45%

29%

23%

4%

63%

73%

49%
41% 42% 42%

2%

48%

26%

36%
40%

32%
37%

28%
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Cuối cùng, thanh thiếu niên cho biết họ muốn nói chuyện với một 
chuyên gia được đào tạo khi liên hệ với Washington Tipline, cũng 
như một người đã có trải nghiệm tương tự.

Công Việc Tiếp Cận Và Gắn Kết Trong Tương Lai 
Cuộc khảo sát cũng thu thập ý kiến đóng góp từ thanh thiếu niên về 
việc tiếp thị và xây dựng thương hiệu, khả năng tiếp cận ngôn ngữ, 
các yếu tố thiết kế giao diện người dùng và tên chương trình. Các 
điểm dữ liệu khác được thu thập bao gồm ngôn ngữ mà thanh thiếu 
niên nói ở nhà ngoài tiếng Anh, trình độ học vấn và việc sử dụng 
mạng xã hội. AGO Youth Outreach & Engagement Team sẽ sử dụng 
dữ liệu được thu thập để cung cấp thông tin cho các quyết định 
tiếp thị và gắn kết trong tương lai nhằm đảm bảo chương trình gây 
được tiếng vang với giới trẻ và tiếp cận được họ trên toàn tiểu bang. 
Các bước trong tương lai cho AGO Youth Outreach & Engagement 
Team cũng sẽ bao gồm việc sử dụng mô hình Human-Centered 
Design (HCD, Thiết Kế Tập Trung Vào Con Người)15 để tiếp tục thu 
thập ý kiến đóng góp từ giới trẻ, đồng thời xem xét lại và tinh chỉnh 
một số phát hiện từ khảo sát. 

Tầm Nhìn của AGO cho Chương Trình
Xem xét các quan điểm mà thanh thiếu niên chia sẻ trong cuộc 
khảo sát, tầm nhìn của AGO đối với Washington Tipline là xây 
dựng một chương trình tổng thể đáp ứng các nhu cầu về sức khỏe 
hành vi bằng cách liên kết thanh thiếu niên với các hệ thống hỗ 
trợ hiện có. Việc này sẽ phản hồi nhiều tin báo liên quan đến sự 
an toàn và chăm sóc sức khoẻ cho thanh thiếu niên, đặc biệt là liên 

quan đến nhu cầu sức khỏe hành vi của họ như 
trầm cảm, lo lắng, tự làm hại bản thân và tự tử. 
Ngoài cách tiếp cận tập trung vào thanh thiếu 
niên, AGO Youth Program Team cũng sử dụng 
lăng kính chương trình chống phân biệt chủng 
tộc và hiểu rõ về chấn thương tâm lý. Các định 
nghĩa hướng dẫn có thể xem trong Phụ lục B. 

Tầm nhìn cho Washington Tipline cũng là 
kết quả của 12 tháng làm việc mà AGO Youth 
Program Team đã thực hiện, bao gồm nghiên 
cứu và gặp gỡ với các tiểu bang khác đã phát 
triển các chương trình đường dây báo tin trên 

toàn quốc. Nghiên cứu này cho thấy thanh thiếu niên liên hệ với 
đường dây báo tin có nhiều khả năng sẽ báo cáo về các vấn đề liên 
quan đến bắt nạt và nhu cầu sức khỏe hành vi, chủ yếu là tự tử,16 
phù hợp với những lo ngại mà thanh thiếu niên chỉ ra trong các 
cuộc khảo sát.

“Nghiên cứu cho thấy 
thanh thiếu niên liên 
hệ với đường dây báo 
tin sẽ có nhiều khả 
năng báo cáo về các 
vấn đề liên quan đến 
bắt nạt và nhu cầu sức 
khỏe hành vi.”
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Vì các tiêu chí của những tiểu bang khác tập trung vào việc ngăn chặn bạo 
lực trong trường học nên họ phụ thuộc rất nhiều vào hệ thống K-12 để 
chương trình hoạt động. Nhằm xây dựng một chương trình hòa nhập hơn, 
không chỉ phục vụ thanh thiếu niên theo học tại các trường công lập và 
tránh gây sự nặng nề quá tải với hệ thống K-12, AGO Youth Program Team 
đang đưa vào các hệ thống an toàn công cộng và sức khỏe hành vi trong 
quá trình phát triển và triển khai chương trình. Ví dụ, các hệ thống như 988 
Suicide & Crisis Lifeline, các dịch vụ sức khỏe hành vi địa phương, 911, cơ 
quan thực thi pháp luật địa phương và Child Protective Services (Dịch Vụ 
Bảo Vệ Trẻ Em) sẽ có vai trò phản hồi các tin báo của thanh thiếu niên từ 
Washington Tipline.

Trong nỗ lực đảm bảo tạo ra một chương trình với kết quả công bằng trên 
toàn tiểu bang, AGO Youth Program Team sẽ áp dụng lăng kính công bằng 
chủng tộc cho mọi lĩnh vực của dự án này bằng cách phân tích quá trình 
ra quyết định và đánh giá các đề xuất từ Ủy Ban Tham Vấn Washington 
Youth Safety and Well-being Tipline. Các cuộc đối thoại xung quanh việc 
giảm bớt sự thiên vị và tránh sự tham gia không cần thiết với cơ quan thực 
thi pháp luật thường xuyên diễn ra trong những cuộc họp của ủy ban tham 
vấn. AGO Youth Program Team đang làm việc với ủy ban để phát triển các 
chiến lược nhằm ngăn chặn những tác động tiêu cực ngoài ý muốn đối với 
thanh thiếu niên dễ bị tổn thương, đặc biệt là những người được xác định 
là BIPOC.

Phương pháp tiếp cận hiểu rõ về chấn thương tâm lý của AGO Youth 
Program Team sẽ bao gồm việc tạo ra các chiến lược 
nhằm ngăn chặn sự nguy hại ngoài ý muốn. Điều này 
bao gồm việc học hỏi từ thanh thiếu niên, các chương 
trình dành cho thanh thiếu niên và những tiêu chí 
của tiểu bang, đồng thời sử dụng kiến thức này để dự 
báo và tránh các tình huống có thể gây hoặc tái gây ta 
chấn thương tâm lý cho thanh thiếu niên. Ngoài ra, 
AGO Youth Program Team và ủy ban tham vấn cũng 
làm việc về các chính sách và quy trình sẽ hướng dẫn 
việc vận hành chương trình này để đảm bảo thanh 
thiếu niên được kết nối với các nguồn lực họ cần. 

Nhằm tập trung vào thanh thiếu niên, ngoài việc 
thu thập ý kiến đóng góp của thanh thiếu niên thông qua các cuộc khảo 
sát, AGO Youth Outreach & Engagement Team sẽ tiến hành nhiều cuộc 
tiếp cận thanh thiếu niên đại diện cho các cộng đồng không được tham 
gia trong lịch sử.17 Điều này bao gồm việc giao tiếp với thanh thiếu niên về 
chương trình và thu thập phản hồi của họ. Ngoài ra, AGO Youth Outreach 
& Engagement Team đang đề xuất sử dụng mô hình HCD để thu thập các 
khuyến nghị từ thanh thiếu niên về việc tạo ra mô hình chia sẻ quyền lực, 
nơi đưa vào chương trình các ý kiến đóng góp của họ liên quan đến việc 
phát triển và triển khai chương trình.

“Washington Tipline 
cố gắng trở thành 
một đường dây 
chống phân biệt 
chủng tộc, hiểu rõ 
về chấn thương tâm 
lý và tập trung vào 
thanh thiếu niên.”
(Trang 22)
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Các Hoạt Động của AGO 
Youth Program Team

AGO Youth Program Team. Từ trái sang phải: Monserrat Jauregui, Erica 
Chang, Clarissa Lacerda, Camille Goldy. 

AGO Youth Program Team đã bắt đầu quá trình tạo Washington 
Tipline vào tháng 8 năm 2021. Camille Goldy, Giám Đốc Chương Trình 
Thanh Thiếu Niên, sẽ thiết lập tầm nhìn và lãnh đạo nhóm. Clarissa 
Lacerda, Chuyên Gia Phân Tích Chính Sách Thanh Thiếu Niên, sẽ 
triệu tập Uỷ Ban Tham Vấn Washington Youth Safety and Well-being 
Tipline. Monserrat Jauregui, Trưởng Nhóm Tiếp Cận Thanh Thiếu Niên 
và Erica Chang, Điều Phối Viên Tiếp Cận Thanh Thiếu Niên, sẽ phát 
triển mối quan hệ với các cộng đồng, bao gồm thanh thiếu niên và các 
tổ chức phục vụ thanh thiếu niên, gia đình, nhà giáo, nhà cung cấp dịch 
vụ chăm sóc sức khỏe hành vi và cơ quan thực thi pháp luật.

AGO Youth Outreach & Engagement Work
AGO Youth Outreach & Engagement Team đang tiến hành rà soát các 
tổ chức phục vụ thanh thiếu niên trên toàn tiểu bang, đặc biệt là những 
tổ chức phục vụ thanh thiếu niên dễ bị tổn thương và không được phục 
vụ nhiều nhất. Nhóm đang gặp gỡ các tổ chức và thanh thiếu niên này 
để thiết lập các mối quan hệ và tìm hiểu thêm về nhu cầu an toàn và 
chăm sóc sức khoẻ của thanh thiếu niên cũng như phản hồi các tin báo 
mong muốn. Cho đến nay, AGO Youth Outreach & Engagement Team 
đã liên hệ với 600 tổ chức và nhóm từ nhiều lĩnh vực khác nhau, từ các 
cơ quan tiểu bang và tổ chức tại cộng đồng đến các hội đồng và ủy ban 
thanh thiếu niên, đồng thời gặp gỡ 260 tổ chức trong số này.
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Công việc của AGO Youth Outreach & Engagement Team:
•	 Xây dựng mối quan hệ với các cộng đồng đa dạng;
•	 Thu thập ý kiến đóng góp của cộng đồng để thiết kế và đưa vào 

thực hiện Washington Tipline;
•	 Soạn thảo các chính sách phản ánh mục tiêu của Cơ Quan Lập 

Pháp và quan điểm của các cộng đồng;
•	 Tạo ra chương trình với quan điểm của thanh thiếu niên được 

chú trọng hàng đầu; và,
•	 Lắng nghe và nâng cao tiếng nói của thanh thiếu niên dễ bị tổn 

thương.

Bắt đầu từ tháng 3 năm 2022, AGO Youth Outreach & Engagement Team 
bắt đầu gặp gỡ các hội đồng, ủy ban, ủy ban tham vấn và liên minh thanh 
thiếu niên làm việc với chính quyền, các cơ quan thành phố và các tổ chức 
phi lợi nhuận. Họ hỏi những người trẻ về cấu trúc quản trị, cách họ tham 
gia quá trình ra quyết định, liệu họ có được đền bù khi tham gia hay không, 
tại sao họ tham gia nhóm và họ hy vọng đạt được điều gì từ trải nghiệm này. 
Kiến thức thu được từ các cuộc họp này đã khiến nhóm đề xuất kế hoạch 
gắn kết thanh thiếu niên tham gia việc phát triển và thực hiện Washington 
Tipline, bao gồm việc sử dụng mô hình HCD.

Ủy Ban Tham Vấn Washington Youth Safety and Well-being 
Tipline 
AGO sẽ triệu tập Uỷ Ban Tham Vấn Washington Youth Safety and Well-
being Tipline theo chỉ đạo của Cơ Quan Lập Pháp.18 Ủy ban có 18 thành 
viên, đại diện cho các dịch vụ y tế, sức khỏe hành vi, an toàn công cộng, 
thực thi pháp luật, khu học chánh, giáo dục đại học, trợ giúp pháp lý và bảo 
vệ trẻ em. Danh sách thành viên của ủy ban tham vấn hiện tại có thể được 
tìm thấy trong Phụ lục C, trang 13. 

Mục đích của ủy ban tham vấn là tư vấn cho AGO khi tổ chức này phát 
triển các quy trình đánh giá rủi ro và mối đe dọa, giới thiệu và theo dõi, 
lưu trữ dữ liệu và bảo mật cho Washington Tipline (xem Phụ lục C). Mặc 
dù ủy ban đưa ra các khuyến nghị cho AGO, nhưng đây không phải là cơ 
quan hoạch định chính sách hoặc quy tắc. 

“Ủy ban có 18 thành viên, đại diện cho các 
dịch vụ y tế, sức khỏe hành vi, an toàn công 
cộng, thực thi pháp luật, khu học chánh, 
giáo dục đại học, trợ giúp pháp lý và bảo vệ 
trẻ em. ”
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Uỷ Ban Tham Vấn Washington Youth Safety and Well-being Tipline có 
trách nhiệm:

•	 Đánh giá các tin báo dựa trên mức độ nghiêm trọng, khẩn cấp và 
hỗ trợ cần thiết bằng cách sử dụng những thực hành phân loại tốt 
nhất;

•	 Đánh giá rủi ro đối với việc giới thiệu những người liên hệ với 
chương trình;

•	 Đánh giá mối đe dọa xác định các trường hợp yêu cầu Washington 
Tipline cảnh báo ngay lập tức cho cơ quan thực thi pháp luật, dịch 
vụ sức khỏe tâm thần hoặc những người ứng cứu đầu tiên khác 
khi xác định là có phản hồi tin báo khẩn cấp ngay lập tức;

•	 Giới thiệu và theo dõi các tin báo cho trường học hoặc nhóm tổ 
chức sau trung học, các dịch vụ khủng hoảng địa phương, cơ quan 
thực thi pháp luật và các tổ chức khác;

•	 Yêu cầu lưu trữ và báo cáo dữ liệu;
•	 Đảm bảo tính bảo mật của những người gửi tin báo và cho phép 

tiết lộ khi cần thiết để ứng phó với một mối đe dọa khẩn cấp cụ 
thể đối với tính mạng; và

•	 Đánh giá, phân tích và báo cáo có hệ thống về dữ liệu của 
Washington Tipline bao gồm, nhưng không giới hạn ở việc sử 
dụng chương trình và đánh giá xem chương trình có được triển 
khai công bằng trên toàn tiểu bang hay không.

Ủy ban tham vấn họp vào thứ Tư thứ hai của mỗi tháng từ 1:00 chiều 
đến 2:30 chiều. Chương trình họp và ghi chú có sẵn trên trang web của 
Washington Tipline.19 Xem Phụ lục D để tham khảo tóm tắt các ghi chú 
cuộc họp.
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Báo Cáo Tiến Độ của Uỷ Ban Tham Vấn Washington Youth Safety and 
Well-being Tipline
AGO Youth Program Team sẽ tiến hành nghiên cứu, soạn thảo và trình bày các 
tài liệu cho ủy ban tham vấn liên quan đến các thành phần khác nhau của chương 
trình Washington Tipline. Các thành viên của ủy ban tham vấn thường xuyên đưa 
ra phản hồi từ quan điểm của các cử tri tương ứng của họ. Dưới đây là tài liệu mà 
ủy ban tham vấn và AGO Youth Program Team đã tổng hợp từ tháng 1 đến tháng 
11 năm 2022.

•	 Bản Kiểm Kê của Hệ Thống: Bản kiểm kê ban đầu về các hệ thống ở 
cấp địa phương, khu vực và tiểu bang có thể hỗ trợ hoặc hợp tác trong 
quy trình phản hồi và giới thiệu của Washington Tipline. AGO Youth 
Program Team và ủy ban tham vấn đã chia các hệ thống này thành các 
lĩnh vực sức khỏe hành vi, giáo dục và an toàn công cộng.

•	 Bảng Mức Độ Khẩn Cấp và Danh Mục Tin Báo: Bảng này chứa định 
nghĩa về các tin báo khẩn cấp, quan trọng, không quan trọng và các tin 
báo khác, cũng như các danh mục tin báo thuộc những nhóm đó.

•	 Lưu Đồ Đề Xuất về Đường Dây Báo Tin: Là sơ đồ mô tả các bước cho 
một phản hồi tin báo. Nó nêu ra các tổ chức phản hồi tin báo và khi nào 
Washington Tipline nên giới thiệu thanh thiếu niên cho họ dựa trên mức 
độ khẩn cấp của tin báo.

•	 Bảng Chú Giải Danh Mục Tin Báo: Tài liệu này nêu định nghĩa rõ ràng 
cho từng loại tin báo. Những định nghĩa này phù hợp với các đạo luật 
của tiểu bang và các dịch vụ khác. Bảng Chú Giải Danh Mục Tin Báo sẽ 
hướng dẫn nhân viên của trung tâm cuộc gọi Washington Tipline khi họ 
phân loại các tin báo và giới thiệu thanh thiếu niên tới các dịch vụ và hỗ 
trợ phù hợp. AGO Youth Program Team và ủy ban tham vấn đã làm việc 
cùng nhau để phát triển bảng chú giải này.

•	 Lưu Đồ Danh Mục Tin Báo: Là sơ đồ mô tả chi tiết quá trình phản hồi 
tin báo. Nó bao gồm bốn bước mà trung tâm cuộc gọi sẽ thực hiện khi 
phản hồi tin báo: 

1. Xác định loại tin báo – nhân viên tổng đài sẽ yêu cầu thanh 
thiếu niên mô tả sự việc và cung cấp càng nhiều chi tiết càng tốt; 

2. Xác định mức độ khẩn cấp của tin báo – nhân viên tổng đài sẽ 
đặt thêm câu hỏi cho thanh thiếu niên để xác định mức độ khẩn 
cấp của tin báo; 

3. Giới thiệu – nhân viên trung tâm cuộc gọi sẽ liên hệ, giới thiệu 
hoặc chuyển thanh thiếu niên đến các nguồn lực thích hợp; và 

4. Đóng tin báo – cơ quan đã nhận được tin báo sẽ nộp After 
Action Report (Báo Cáo Sau Hành Động)20 mô tả cách họ đã 
xử lý tình huống. 
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Các Bước  
Tiếp Theo
Cập Nhật của Nhà Cung Cấp và Khởi Chạy Chương Trình
Theo yêu cầu của điều khoản, AGO phải tiến hành quy trình mua 
sắm cạnh tranh để ký hợp đồng với nhà cung cấp nhằm phát triển 
và vận hành công nghệ, tiếp nhận tin báo và quy trình phân loại cho 
chương trình. AGO đã tiến hành Request For Information (RFI, Yêu 
Cầu Thông Tin) vào ngày 14 tháng 2 năm 2022 để tìm hiểu thêm từ các 
nhà cung cấp tiềm năng về thị trường cho loại công việc này. Sử dụng 
thông tin từ RFI và quy trình do ủy ban tham vấn phát triển, AGO đã 
đưa ra Request For Proposals (RFP, Yêu Cầu Đề Xuất) vào ngày 8 tháng 
11 năm 2022. AGO dự kiến sẽ công bố Nhà Thầu Thành Công vào mùa 
xuân năm 2023 dựa trên kết quả mua sắm cạnh tranh. 

Sau khi Washington Tipline đi vào hoạt động, AGO Youth Program 
Team sẽ tiến hành đánh giá liên tục để xem xét chương trình có phù 
hợp với tầm nhìn của AGO hay không, có được thực hiện công bằng 
trên toàn tiểu bang và đạt được kết quả mong muốn hay không. Dữ liệu 
được thu thập thông qua việc thực hiện chương trình này sẽ giúp AGO 
liên tục cải thiện chương trình và trải nghiệm cho thanh thiếu niên. 

Ủy Ban Tham Vấn Washington Youth Safety and Well-being 
Tipline 
Vào năm 2023, ủy ban tham vấn có kế hoạch tập trung nỗ lực vào:

•	 Phát triển Bộ Công Cụ Thực Hành Tốt Nhất cho những người 
phản hồi tin báo, bao gồm các dịch vụ sức khỏe hành vi, cơ 
quan thực thi pháp luật và trường học;

•	 Xem xét và phân tích các tin báo mà chương trình tiếp nhận 
và phản hồi;

•	 Đánh giá xem chương trình có được thực hiện công bằng trên 
toàn tiểu bang hay không;

•	 Đề xuất giải pháp cho những thách thức phát sinh liên quan 
đến việc sử dụng chương trình và phản hồi tin báo;

•	 Làm việc với những người phản hồi tin báo và các bên liên 
quan khác để đảm bảo những phản hồi này là phù hợp và cân 
xứng;

•	 Quảng bá chương trình; và
•	 Nghiên cứu và đưa ra các khuyến nghị về những thay đổi cần 

thiết cho chương trình.
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Tiếp Cận và Gắn Kết
AGO hướng đến nhóm thanh thiếu niên đa dạng sẽ cùng21 AGO Youth 
Program Team đồng thiết kế một quy trình tiếp nhận ý kiến của thanh 
thiếu niên trong việc định hình việc phát triển, thực hiện và đánh giá 
chương trình. 

AGO Youth Program Team tìm cách xây dựng các mối quan hệ thiết thực 
với thanh thiếu niên để họ có thể thấy kết quả của các khuyến nghị của 
họ vận hành và thông báo về chính sách. Ngoài ra, thanh thiếu niên sẽ 
có được kiến thức, kỹ năng và khả năng mới thông qua việc đào tạo và 
tham gia, đồng thời nhận được thù lao cho công việc và chuyên môn sống 
của họ. Mục tiêu là để thanh thiếu niên xem Washington Tipline như 
một nguồn lực mà họ có thể tin tưởng và giới thiệu cho bạn bè mình. 
AGO Youth Outreach & Engagement Team sẽ tiếp nhận ý kiến đóng góp 
liên tục từ thanh thiếu niên và làm việc với AGO và Uỷ Ban Tham Vấn 
Washington Youth Safety and Well-being Tipline để đưa các đề xuất của 
họ vào chương trình.
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PHỤ LỤC
Phụ lục A – Người Tham Gia Theo Quận Cư Trú của Washington

Phụ lục B – Tầm Nhìn Chống Phân Biệt Chủng Tộc, Tập Trung vào 
Thanh Thiếu Niên và Hiểu Rõ về Chấn Thương Tâm Lý
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Washington Tipline cố gắng hướng tới việc chống phân biệt chủng tộc, hiểu rõ về 
chấn thương tâm lý và tập trung vào thanh thiếu niên. Các định nghĩa dưới đây 
do AGO Youth Program Team xây dựng và được sử dụng trong quá trình ra quyết 
định nội bộ và để truyền đạt tới các bên liên quan về tầm nhìn của chương trình. 

Chống phân biệt chủng tộc
Chống phân biệt chủng tộc là một cam kết cá nhân đối với việc học và 
bỏ học cần thiết để xác định các vấn đề, lo ngại và chính sách thúc đẩy 
phân biệt chủng tộc cũng như cố gắng hết sức để xóa bỏ và/hoặc thay 
đổi chúng.  Chúng tôi cam kết công nhận, giải quyết và xóa bỏ mọi hình 
thức phân biệt chủng tộc trong phạm vi công việc của mình. Chúng tôi 
thừa nhận rằng phân biệt chủng tộc và phân biệt đối xử được đưa vào cơ 
cấu, chính sách và hệ thống của tổ chức, đồng thời chúng tôi phải luôn 
sử dụng lăng kính chống phân biệt chủng tộc để xác định các hoạt động 
duy trì quyền tối cao và phân biệt đối xử của người da trắng.
Tập trung vào thanh thiếu niên
Định hướng lại cách chúng ta suy nghĩ và nhìn nhận mọi thứ qua việc 
cho phép thanh thiếu niên tham gia tích cực vào việc lập kế hoạch, thực 
hiện, đánh giá chương trình và tập trung vào những gì quan trọng đối 
với họ hiện nay và hành động dựa trên điều này cùng với gia đình, bạn 
bè, các bên liên quan và các chuyên gia khác của họ.
Hiểu rõ về chấn thương tâm lý
Có thể có ý thức hoặc vô thức trải qua chấn thương tâm lý ở cấp độ cá 
nhân và tập thể. Chương trình Washington Tipline cố gắng hướng tới 
việc hiểu rõ chấn thương tâm lý bằng cách thừa nhận rằng mọi cá nhân 
có thể đã trải qua chấn thương tâm lý trong đời và sử dụng kiến thức 
này để tránh gặp lại chấn thương tâm lý và gây tổn hại nhiều hơn cho 
giới trẻ. Nhận thức về các triệu chứng kéo dài của chấn thương tâm lý và 
giúp thanh thiếu niên xác định cũng như giảm bớt đau khổ và các vấn 
đề liên quan đến chấn thương đó là cách chúng ta có thể nắm rõ về chấn 
thương tâm lý.

Phụ lục B – Tầm Nhìn Chống Phân Biệt Chủng Tộc, Tập Trung vào 
Thanh Thiếu Niên và Hiểu Rõ về Chấn Thương Tâm Lý 
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Phụ Lục C – Điều Lệ của Uỷ Ban Tham Vấn Washington Youth Safety 
and Well-being Tipline 

ỦY BAN THAM VẤN ĐƯỜNG DÂY BÁO TIN 

ĐIỀU LỆ

I. THẨM QUYỀN, MỤC ĐÍCH & PHẠM VI CÔNG VIỆC

Thẩm quyền: Ủy Ban Tham Vấn được thành lập theo Engrossed Substitute Senate 
Bill 5092 (2021).

Cơ quan lập pháp đã phân bổ kinh phí trong phiên họp lập pháp năm 2021 để Office 
of the Attorney General (1) triệu tập Ủy Ban Tham Vấn; và (2) phát triển và thực 
hiện Tipline Program trên toàn tiểu bang. Đường Dây Báo Tin là một chương trình 
tiếp nhận và phản hồi tin báo từ công chúng liên quan đến rủi ro hoặc rủi ro tiềm ẩn 
đối với sự an toàn và chăm sóc sức khoẻ cho thanh thiếu niên. Chương trình sẽ trao 
quyền cho thanh thiếu niên tìm hiểu về các nguồn lực địa phương có sẵn cho họ và 
chia sẻ lo ngại của họ về những cá nhân có thể có nguy cơ gây hại cho bản thân hoặc 
người khác. Tipline Program cũng như Ủy Ban Tham Vấn sẽ cố gắng hướng tới việc 
hiểu rõ về chấn thương tâm lý, chống phân biệt chủng tộc và thể hiện tiếng nói của 
thanh thiếu niên.

Mục đích:  Mục đích của Ủy Ban Tham Vấn là đưa ra lời khuyên cho Office of 
the Attorney General khi họ phát triển các quy trình đánh giá rủi ro, đánh giá 
mối đe dọa, giới thiệu và theo dõi, lưu trữ dữ liệu và tính bảo mật của Tipline 
Program. 

Phạm vi: Ủy Ban Tham Vấn sẽ đưa ra các khuyến nghị cho Office of the Attorney 
General, nhưng không phải là cơ quan hoạch định chính sách hoặc quy tắc. Ủy 
Ban Tham Vấn có nhiệm vụ: 

•	 Nghiên cứu, xem xét và đưa ra đề xuất về các giao thức thực hành tốt 
nhất đối với các phản hồi cộng đồng phối hợp cho sự an toàn và chăm 
sóc sức khoẻ của thanh thiếu niên khi họ liên hệ với Đường Dây Báo 
Tin, bao gồm nhưng không giới hạn ở:

o Tiếp cận các dịch vụ sức khỏe hành vi, giáo dục và thực thi 
pháp luật; 

o Lưu trữ dữ liệu và chia sẻ thông tin giữa các chuyên gia phản 
hồi và nhà cung cấp dịch vụ, đồng thời duy trì sự bảo mật cho 
thanh thiếu niên;
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o Các quy trình đánh giá rủi ro và mối đe dọa về những tin báo 
nhận được; và

o Các quy trình giới thiệu và theo dõi để đảm bảo thanh thiếu 
niên sẽ nhận được hỗ trợ kịp thời khi họ cung cấp tin báo.

Các khuyến nghị của Ủy Ban Tham Vấn sẽ được Phó Tổng Chưởng Lý xem xét 
và cân nhắc khi cơ quan này phát triển Yêu Cầu Đề Xuất và thương lượng các 
điều khoản với nhà cung cấp Đường Dây Báo Tin. 

Thời hạn: Ủy Ban Tham Vấn phải tổ chức tối thiểu một cuộc họp hàng tháng 
và gửi các phát hiện cũng như khuyến nghị ban đầu cho Office of the Attorney 
General trước tháng 6 năm 2022.  Công việc của Ủy Ban Tham Vấn sẽ kết thúc 
vào ngày 31 tháng 1 năm 2023. Tuy nhiên, các cuộc họp bổ sung có thể được lên 
lịch khi công việc tiến triển và đại diện của ủy ban sẽ được thông báo trước một 
tháng. Office of the Attorney General có thể quyết định rằng Ủy Ban Tham Vấn 
sẽ tiếp tục họp sau tháng 1 năm 2023 và sẽ thông báo điều này với các thành viên 
trước tháng 11 năm 2022. 

II. TƯ CÁCH THÀNH VIÊN
Thành phần:  Ủy Ban Tham Vấn có 18 thành viên, đại diện cho các dịch vụ y tế, 
thực thi pháp luật, khu học chánh, giáo dục đại học, trợ giúp pháp lý và bảo vệ 
trẻ em.

Tên Tổ Chức
Được Cơ Quan 
Lập Pháp Chỉ 

Định
Y Tế

Diana  
Cockrell

Washington State Health Care 
Authority (Cơ Quan Chăm Sóc Sức 
Khoẻ Tiểu Bang Washington)

Có

Kallie Kurtz
Washington State Department 
of Health (Sở Y Tế Tiểu Bang 
Washington) 

Có

Kirk 
Williamson

Benton Franklin Community Health 
Alliance Không

Larry Wright UW Forefront Suicide Prevention 
Center Không

Maithri 
Sarangam Seattle Indian Health Board Không



25

Giáo Dục
Abigail 
Westbrook

Washington State School Directors’ 
Association Không

Chris 
Weedin

Washington Association of 
Educational Service Districts Có

Ella DeVerse
Washington Office of Superintendent 
of Public Instruction (Văn Phòng 
Tổng Giám Đốc Học Khu Phụ Trách 
Giáo Dục Công của Washington)

Có

Liz Pray Washington Education Association Không
Roz 
Thompson

Association of Washington School 
Principals Không

Sam Loftin Washington Student Achievement 
Council Có

Tanya Aggar Washington State Parent and Teacher 
Association Không

Thực Thi Pháp Luật

Adam 
Wasserman

Washington Emergency Management 
Division (Ban Quản Lý Trường Hợp 
Khẩn Cấp của Washington)

Không

Brian George
Washington State Fusion Center 
(Trung Tâm Liên Hợp Tiểu Bang 
Washington)

Không

Carri Gordon Washington State Patrol (Cơ Quan 
Tuần Tra Tiểu Bang Washington) Có

Kevin Fuhr Washington Association of Sherriffs 
& Police Chiefs Không

Dân Quyền
Karen Pillar TeamChild Không
Dịch Vụ Bảo Vệ Trẻ Em

Gavyn Tann
Washington State Department of 
Children, Youth, & Families (Sở Trẻ 
Em, Thanh Thiếu Niên và Gia Đình 
Tiểu Bang Washington)

Không

Nhân Viên Ủy Ban và Nhà Thầu (không bỏ phiếu)
Camille 
Goldy

Office of the Attorney General, Policy 
Division (Ban Chính Sách) Không xác định
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Clarissa 
Lacerda

Office of the Attorney General,  
Policy Unit Không xác định

Erica Chang Office of the Attorney General,  
Policy Unit Không xác định

Monserrat 
Jauregui

Office of the Attorney General,  
Policy Unit Không xác định

Sahar Fathi Office of the Attorney General,  
Policy Unit Không xác định

Linda Hoage
Office of the Attorney General, 
Information Services (Dịch Vụ  
Thông Tin)

Không xác định

Megan 
Osborne Maike & Associates Không xác định

Michelle 
Maike Maike & Associates Không xác định

Dự kiến, Ủy Ban Tham Vấn sẽ tận dụng kiến thức chuyên môn và hiểu biết sâu 
sắc về tư cách thành viên và các cử tri của các bên liên quan tương ứng. Các 
thành viên của Ủy Ban Tham Vấn không chịu trách nhiệm trực tiếp trong việc 
quản lý hoạt động của dự án, nhưng sẽ hỗ trợ dự án bằng cách:

•	 Đóng vai trò tích cực bằng cách tham dự các cuộc họp (từ xa) và tham 
gia thảo luận;

•	 Trao đổi thông tin và lập trường một cách cởi mở, tôn trọng và kịp thời; 
•	 Cung cấp kiến thức chuyên môn cụ thể khi thích hợp, bao gồm cả việc 

xác định các vấn đề hoặc điểm quan tâm mới nổi;
•	 Đưa ra các ý kiến thấu đáo để Ủy Ban Tham Vấn xem xét;   
•	 Lắng nghe và đánh giá các ý kiến với tinh thần cởi mở và quan tâm đến 

những quan điểm đa dạng và phong phú;
•	 Chuyển tiếp thông tin tới các cử tri tương ứng về các hoạt động của Ủy 

Ban Tham Vấn và thu thập thông tin từ các cử tri của họ để chia sẻ với 
Ủy Ban Tham Vấn; 

•	 Duy trì thái độ hợp tác thể hiện niềm tin rằng Ủy Ban Tham Vấn làm 
việc cùng nhau sẽ tốt hơn bất kỳ thành viên riêng lẻ nào có thể tự làm; 

•	 Làm việc hướng tới sự đồng thuận bằng cách đưa vào và kết nối các ý 
tưởng đa dạng; và

•	 Đóng góp thiện chí vào các khuyến nghị cuối cùng phản ánh mục đích 
chung và lợi ích chung của Ủy Ban Tham Vấn.
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Không Chỉ Dành Cho Thành Viên:  Các cuộc họp sẽ được mở cho công chúng. 
Ủy Ban Tham Vấn có thể tiếp nhận bình luận từ những người tham dự không 
phải là thành viên nếu thời gian cho phép. Bình luận phải liên quan đến chủ đề 
đang được xem xét, có thể bị giới hạn về mặt thời gian và không được gây rối, 
theo quyết định của người điều hành cuộc họp.

III. CÁC CUỘC HỌP
 
Các cuộc họp dự kiến kéo dài 90 phút và sẽ không kéo dài quá thời gian đã ghi 
trong chương trình họp nếu không có sự đồng ý của đa số thành viên tham dự 
cuộc họp đó.
Thông Báo: Office of the Attorney General sẽ gửi thông báo bao gồm ngày, giờ và 
địa điểm của cuộc họp, đồng thời sẽ tạo các chương trình họp cho biết công việc 
được trao đổi. Office of the Attorney General sẽ cố gắng gửi chương trình họp 
trước 2 ngày và sẽ gửi chương trình họp không muộn hơn 24 giờ trước.
Quy Trình Bỏ Phiếu: Office of the Attorney General sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho 
các cuộc họp của Uỷ Ban Tham Vấn, thu hút phiếu bầu như sau:

•	 Thu thập đề xuất cho các khuyến nghị.
•	 Thảo luận mở về chủ đề, trưng cầu ý kiến của tất cả thành viên.
•	 Sử dụng các sự kiện và vấn đề được nêu ra trong cuộc thảo luận để tạo 

ra những giải pháp thay thế tiềm năng.
•	 Khi kết thúc cuộc thảo luận, hãy cho phép phản hồi về các vấn đề chưa 

được giải quyết liên quan đến chủ đề.
•	 Xin ý kiến cuối cùng.
•	 Mỗi thành viên sẽ được yêu cầu bỏ phiếu công khai về các khuyến nghị 

được đề xuất. Không được phép bỏ phiếu kín.

Quy Định Cuộc Họp: Đối với cuộc họp qua video, các thành viên nhóm được yêu 
cầu sử dụng những thông lệ họp sau: 

1. Tự tắt tiếng khi quý vị không nói chuyện;
2. Xuất hiện trên camera nếu có thể; 
3. Sử dụng chức năng đổi tên để hiển thị tên mà quý vị muốn được gọi và 

tổ chức đại diện của quý vị trong cuộc họp; 
4. Hạn chế phiền nhiễu xung quanh nhiều nhất có thể;
5. Hãy để người nói nói hết ý kiến của họ; và
6. Sử dụng chức năng giơ tay để yêu cầu đến lượt nói. 

Ngoài ra, những thông lệ xã hội này sẽ giúp đảm bảo sự hiệu quả cho cuộc họp:
1. Tìm kiếm nhiều quan điểm;
2. Duy trì đầu óc linh hoạt và cởi mở;
3. Lắng nghe từ quan điểm của người nói; 
4. Tranh luận với những ý kiến, không phải với mọi người;
5. Đặt câu hỏi thay vì bất đồng; 
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6. Tôn trọng giới hạn thời gian; và
7. Làm việc hướng tới sự đồng thuận cũng như mục đích chung và quyền 

lợi chung của chúng ta. 

Tuyên Bố về Quan Điểm:  Các thành viên Ủy Ban Tham Vấn muốn thiết lập một 
quan điểm bằng văn bản thì có thể làm như vậy. Người điều hành sẽ chia sẻ các 
tuyên bố về quan điểm nhận được trước hoặc trong cuộc họp với Ủy Ban Tham 
Vấn. Người điều hành có trách nhiệm chia sẻ các tuyên bố về quan điểm của 
thành viên trong cuộc thảo luận có liên quan. Tuy nhiên, vai trò của người điều 
hành không phải là hỗ trợ hoặc bảo vệ các quan điểm được bày tỏ.  

Địa Điểm  Các cuộc họp của Ủy Ban Tham Vấn sẽ được tổ chức trực 
tuyến bằng cách sử dụng nền tảng họp qua video. Nếu điều kiện sức 
khỏe cộng đồng cho phép họp trực tiếp, các cuộc họp thường sẽ được 
tổ chức tại văn phòng của Tổng Chưởng Lý, nhưng cũng có thể được tổ 
chức tại các địa điểm khác nếu thấy phù hợp. Việc tham gia qua video 
và hội nghị trực tuyến cũng sẽ được cung cấp.

IV. GIAO TIẾP 

Tất cả email và thông tin liên lạc điện tử khác tới Ủy Ban Tham Vấn đều phải 
tuân theo các luật về hồ sơ công khai có liên quan và việc tiết lộ thông tin. Nhằm 
giúp đảm bảo việc tuân thủ các yêu cầu lưu trữ đối với hồ sơ công khai, tất cả 
thư từ email lâu dài phải được đồng gửi hoặc chuyển tiếp tới Clarissa Lacerda 
(clarissa.debarroslacerda@atg.wa.gov). Ngoài ra, mặc dù về bản chất, Ủy Ban 
Tham Vấn chủ yếu mang tính chất tư vấn, nhưng tất cả “quyết định” của Ủy Ban 
Tham Vấn phải được đưa ra công khai trong các cuộc họp của nhóm công tác. 

Biên Bản Cuộc Họp: Các ghi chú cuộc họp tóm tắt những điểm nổi bật của cuộc 
họp trước đó sẽ được Office of the Attorney General chuẩn bị và phân phát cho 
các thành viên của Uỷ Ban Tham Vấn. Ghi chú cuộc họp sẽ được cung cấp để 
xem xét trong cuộc họp sau. Biên bản cuộc họp phải bao gồm tối thiểu các thông 
tin sau:

i. Ngày, giờ, địa điểm họp và danh sách thành viên tham dự;
ii. Tóm tắt nội dung thảo luận; và 

iii. Kết quả các đề xuất và khuyến nghị.
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Phụ lục D - Lịch Họp và Báo Cáo Tiến Độ của Uỷ Ban 2022

Ngày 12 tháng 1
•	 Đã xem lại lịch sử của Đường Dây Báo Tin ở Washington và trình 

bày tầm nhìn của AGO cho chương trình. 
•	 Đã vạch ra Điều Lệ của Ủy Ban Tham Vấn Đường Dây Báo Tin mô 

tả cách nhóm sẽ hoạt động và yêu cầu các thành viên ủy ban cung 
cấp phản hồi qua email.

•	 Đã trình bày Open Public Meetings Act (OPMA, Đạo Luật Cuộc 
Họp Công Khai Mở) & Luật Hồ Sơ Công Khai.

Ngày 26 tháng 1
•	 Các thành viên của ủy ban tham vấn đã thông qua điều lệ. 
•	 Nhân viên của AGO đã trình bày tổng quan về sự phát triển của các 

đường dây báo tin trên toàn quốc, bao gồm hầu hết các danh mục 
tin báo được báo cáo, quy trình giới thiệu và bài học kinh nghiệm.

•	 Department of Health (DOH) đã cập nhật cho ủy ban về sự phát 
triển của 988 ở Washington. 

•	 Nhóm AGO đã giới thiệu khái niệm Bản Kiểm Kê của Hệ Thống 
và yêu cầu các thành viên Ủy ban liệt kê những hệ thống đang hoạt 
động trên toàn tiểu bang và có thể hỗ trợ/làm đối tác trong quy trình 
của Đường Dây Báo Tin. Cuộc họp kết thúc bằng phần thảo luận 
nhóm.

Ngày 9 tháng 2
•	 AGO Youth Outreach & Engagement Team đã cập nhật cho ủy ban 

tham vấn về công việc của họ, bao gồm sứ mệnh, tầm nhìn và giá 
trị của họ. Bài thuyết trình cũng bao gồm chiến lược thu hút thanh 
thiếu niên của AGO đối với Washington Tipline. 

•	 Nhân viên của AGO đã trình bày tóm tắt về Bản Kiểm Kê của Hệ 
Thống được điền trong cuộc họp ngày 26 tháng 1 với các thành viên 
ủy ban. 

•	 Ủy ban đã tham gia quá trình xem xét và thảo luận ban đầu về Danh 
Mục Tin Báo & Bảng Mức Độ Khẩn Cấp được đề xuất và Lưu Đồ.
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Ngày 9 tháng 3
•	 AGO Youth Outreach & Engagement Team đã cập nhật cho ủy ban 

tham vấn về công việc của họ, bao gồm Tài Liệu Hai Trang về Tiếp 
Cận Đường Dây Báo Tin (Phụ lục E) chứa thông tin về Washington 
Tipline, kết quả dự kiến, mục tiêu tiếp cận cộng đồng, nguyên tắc 
hướng dẫn, các chiến lược trong quá trình tiếp cận cộng đồng và 
chủ đề cho ý kiến đóng góp từ các tổ chức tại cộng đồng và thanh 
thiếu niên.  

•	 Nhân viên của AGO đã trình bày tổng quan về quy trình RFI của 
Washington Tipline và xem xét các thay đổi đối với Danh Mục Tin 
Báo & Bảng Mức Độ Khẩn Cấp được đề xuất và Lưu Đồ phản ánh 
phản hồi từ cuộc họp ngày 9 tháng 2. 

•	 Thành viên của ủy ban được chia thành các nhóm nhỏ để cùng thảo 
luận và ghi lại cách mà hệ thống chung sẽ phản hồi các tin báo quan 
trọng và không quan trọng dựa trên các tình huống tin báo. 

Ngày 13 tháng 4
•	 AGO Youth Outreach & Engagement Team đã cập nhật cho ủy ban 

tham vấn về công việc của họ và quy trình ký hợp đồng với nhà cung 
cấp để khởi động các cuộc khảo sát dành cho thanh thiếu niên sẽ 
thu thập ý kiến đóng góp từ thanh thiếu niên về Washington Tipline. 

•	 Nhân viên AGO đã cập nhật cho ủy ban về quy trình RFI cho nhà 
cung cấp trung tâm cuộc gọi Washington Tipline. 

•	 Cuộc họp cũng bao gồm bản tóm tắt các bước mà ủy ban đã thực 
hiện kể từ tháng 3, những bài học rút ra từ Nhóm Phụ về Mức Độ 
Khẩn Cấp của Tin Báo và các bước tiếp theo.

Ngày 11 tháng 5
•	 AGO Youth Outreach & Engagement Team đã cập nhật cho ủy ban 

tham vấn về công việc của họ, bao gồm thông tin về các cuộc khảo 
sát và nghiên cứu dành cho thanh thiếu niên để tìm hiểu thêm về các 
ủy ban tham vấn, ủy ban và hội đồng do thanh thiếu niên lãnh đạo.     

•	 Nhân viên AGO đã trình bày bản tóm tắt các thay đổi đối với Danh 
Mục Tin Báo & Bảng Mức Độ Khẩn Cấp phản ánh phản hồi từ cuộc 
họp ngày 13 tháng 4. 

•	 Ủy ban đã tham gia cuộc thảo luận về Bảng Chú Giải Danh Mục Tin 
Báo và Lưu Đồ Danh Mục Tin Báo.
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Ngày 8 tháng 6
•	 AGO Youth Outreach & Engagement Team đã cập nhật cho ủy ban 

tham vấn về công việc của họ, bao gồm việc trình bày các phương 
pháp thay thế để thu hút thanh thiếu niên. Khái niệm Human-
Centered Design (HCD, Thiết Kế Tập Trung Vào Con Người) nhằm 
thu hút thanh thiếu niên đã được giới thiệu và giải thích cách nhóm 
hy vọng sử dụng mô hình này để thu thập ý kiến đóng góp từ thanh 
thiếu niên về việc phát triển và triển khai Washington Tipline.  

•	 Nhân viên AGO đã tóm tắt ngắn gọn các thay đổi đối với Bảng Chú 
Thích Danh Mục Tin Báo, đã xem xét Quy Trình Tin Báo được thảo 
luận vào cuộc họp ngày 11 tháng 5 và tóm tắt quy trình phát triển tin 
báo tổng thể cho đến nay. 

•	 Các thành viên ủy ban đã hoàn thành cuộc thăm dò qua Zoom thông 
báo cho AGO về những mẩu thông tin mà họ muốn xem trong Biểu 
Mẫu Tin Báo22 và chia sẻ quan điểm của họ về Báo Cáo Sau Hành 
Động.

Ngày 13 tháng 7
•	 AGO Youth Outreach & Engagement Team đã cập nhật cho ủy ban 

tham vấn về công việc của họ, bao gồm cuộc khảo sát đầu tiên về 
thanh thiếu niên và các nỗ lực tiếp cận thanh thiếu niên, cộng đồng 
và các bên liên quan khác. 

•	 Nhân viên AGO đã xem xét ngắn gọn các tài liệu và thảo luận từ 
cuộc họp ngày 8 tháng 6, bao gồm Quy Trình Tin Báo được đề xuất, 
Lưu Đồ Tin Báo được đề xuất, kết quả và thảo luận về Biểu Mẫu 
Tin Báo, Báo Cáo Sau Hành Động và Câu Hỏi Đánh Giá Mức Độ 
Nghiêm Trọng.23

•	 Các thành viên ủy ban đã hoàn thành Khảo Sát Lộ Trình Giới Thiệu 
cho biết các tổ chức giới thiệu chính, thứ hai và thứ ba (nếu phù 
hợp) được đề xuất cho từng danh mục tin báo. 

Ngày 10 tháng 8
•	 AGO Youth Outreach & Engagement Team đã cập nhật cho ủy ban 

tham vấn về công việc của họ, bao gồm thông tin liên quan đến cuộc 
khảo sát đầu tiên dành cho thanh thiếu niên (bắt đầu vào tháng 7). 

•	 Nhân viên của AGO đã cập nhật cho ủy ban về quy trình phát triển 
RFP cho nhà cung cấp. 

•	 Cuộc họp bao gồm việc đánh giá các thảo luận từ cuộc họp ngày 
13 tháng 7, trình bày kết quả từ Khảo Sát Lộ Trình Giới Thiệu và 
thảo luận ban đầu về đào tạo tiềm năng cho trung tâm cuộc gọi 
Washington Tipline.  
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Ngày 14 tháng 9
•	 Cuộc họp tháng 9 đã bị hủy bỏ. AGO Youth Program Team đã gặp 

riêng các thành viên ủy ban tham vấn để thảo luận về các đề xuất và 
nguồn lực đào tạo cho trung tâm cuộc gọi. 

Ngày 12 tháng 10
•	 Vida Agency (Vida) đã trình bày kết quả từ các cuộc khảo sát thanh 

thiếu niên. 
•	 Nhân viên của AGO đã trình bày Báo Cáo Tiến Độ của Ủy Ban 

Tham Vấn Đường Dây Báo Tin, trong đó ghi lại quá trình và tiến 
độ của ủy ban trong khoảng thời gian từ tháng 1 đến tháng 8 năm 
2022. Báo cáo được hoàn thành bởi nhà thầu Maike & Associates, 
LLC. Bài thuyết trình bao gồm bản tóm tắt các bước mà ủy ban đã 
thực hiện để phát triển khung giới thiệu và nhấn mạnh những câu 
hỏi, lo ngại và thảo luận đã xảy ra như một phần công việc của ủy 
ban kể từ tháng 1.

•	 Nhân viên của AGO cũng đã cập nhật cho ủy ban về quy trình phát 
triển RFP cho nhà cung cấp. 

Ngày 9 tháng 11
•	 AGO Youth Outreach & Engagement Team đã cập nhật cho ủy ban 

tham vấn về công việc của họ, bao gồm số lượng các tổ chức mà họ 
đã liên hệ trong 12 tháng qua, vị trí của các tổ chức và những khu 
vực mà họ đang gặp khó khăn trong việc tiếp cận.  

•	 Nhân viên AGO đã tóm tắt các cuộc trò chuyện được tổ chức vào 
tháng 9 về nhu cầu đào tạo cho trung tâm cuộc gọi. Bài thuyết trình 
bao gồm các kiểu thành viên của ủy ban đào tạo và các bên liên quan 
khác được đề xuất, cũng như những kỹ năng và kiến thức khác được 
mong đợi từ những người sẽ nhận tin báo từ thanh thiếu niên.

•	 Cuộc họp cũng bao gồm cuộc thảo luận về việc thu thập dữ liệu, 
đánh giá và thành công của chương trình này. 
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Phụ lục E – Tài Liệu Hai Trang về Tiếp Cận Đường Dây Báo Tin

Giới thiệu
Sau khi xuất bản báo cáo24 từ Nhóm Công Tác Công Cụ Báo Cáo Toàn Tiểu Bang 
về An Toàn và Chăm Sóc Sức Khoẻ cho Thanh Thiếu Niên Năm 2020 và được ủy 
quyền bởi một điều khoản ngân sách,25 Office of the Attorney General được yêu 
cầu xây dựng một đường dây báo tin về an toàn và chăm sóc sức khoẻ cho thanh 
thiếu niên trên toàn tiểu bang có thể truy cập 24 giờ một ngày, bảy ngày một 
tuần. Thanh thiếu niên (tuổi từ 0-25) được xác định thông qua  Washington State 
Tipline sẽ được cung cấp các nguồn lực thích hợp hoặc được phân loại để thực 
hiện các biện pháp can thiệp thích hợp trong tiểu bang. AGO sẽ ký hợp đồng với 
nhà cung cấp thông qua quy trình mua sắm cạnh tranh. Nhà cung cấp được xác 
định sẽ điều hành Washington Tipline với sự giám sát của AGO. 

Kết Quả Dự Kiến
Chúng tôi hình dung rằng Washington Tipline sẽ mang đến những cách để báo 
cáo các lo ngại về an toàn và chăm sóc sức khỏe nhằm giúp ngăn chặn thảm kịch 
và bạo lực. Đặc biệt, nó sẽ:
•	 Nhận và trả lời các tin báo liên quan đến rủi ro hoặc rủi ro tiềm ẩn đối với 

sự an toàn và chăm sóc sức khoẻ cho thanh thiếu niên 24 giờ một ngày, bảy 
ngày một tuần, 365 ngày một năm; 

•	 Sẽ luôn sẵn sàng để thanh thiếu niên tiếp cận qua tin nhắn văn bản, ứng 
dụng, biểu mẫu web hoặc cuộc gọi điện thoại;

•	 Sẽ dành để nhận các báo cáo về sự an toàn hoặc chăm sóc sức khoẻ cho 
chính người báo tin hoặc báo cáo về những cá nhân khác có thể có nguy cơ 
gây hại cho chính họ hoặc người khác; và,

•	 Sẽ cố gắng hiểu rõ về chấn thương tâm lý, chống phân biệt chủng tộc và tập 
trung vào thanh thiếu niên.

Mục Tiêu Tiếp Cận Cộng Đồng
•	 Xây dựng mối quan hệ;
•	 Thu thập ý kiến đóng góp của cộng đồng để thiết kế và thực hiện 

Washington Tipline;
•	 Xây dựng các chính sách phản ánh mục tiêu của Cơ Quan Lập Pháp và 

quan điểm của các cộng đồng chúng ta;
•	 Tạo ra chương trình với quan điểm của thanh thiếu niên được chú trọng 

hàng đầu; và,
•	 Lắng nghe và nâng cao tiếng nói của các cộng đồng Black, Indigenous 

and People of Color (BIPOC) bị ảnh hưởng, dễ bị tổn thương.

Các Nguyên Tắc và Chiến Lược Hướng Dẫn trong Quy Trình của Chúng Tôi
•	 Hỗ trợ các thành viên cộng đồng nói lên nhu cầu, lo ngại, câu hỏi và đề 

xuất của họ;
•	 Tích hợp kinh nghiệm và chuyên môn của các cộng đồng bị tổn hại 

không tương xứng, bao gồm các nhóm BIPOC, cũng như người khuyết 
tật và nhu cầu về sức khỏe hành vi; và,

•	 Tham gia các cuộc trò chuyện theo dõi và duy trì mối quan hệ cộng đồng.
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Chủ Đề để Lấy Ý Kiến Đóng Góp (danh sách chưa đầy đủ)
1) Các chiến lược để Washington Tipline tương tác với thanh thiếu niên dễ bị 

tổn thương và bị thiệt thòi.
2) Các chiến lược để tạo, duy trì và tiếp tục mối quan hệ với những người được 

xác định là không được đại diện và/hoặc không được tham gia trước đây.
3) Cách hiểu chung cho các từ sau: “an toàn”, “không gian an toàn”, “gây hại”, “tự 

làm hại bản thân”, “đe dọa”, “rủi ro” và “chuyển giao trực tiếp”.
4) Chiến lược đào tạo các bên liên quan về những chủ đề công bằng, thành kiến 

và chống phân biệt chủng tộc.

Câu Hỏi Hướng Dẫn (danh sách chưa đầy đủ)
Chúng tôi đang trong giai đoạn đầu của việc phát triển Washington Tipline và 
muốn nhận được ý kiến đóng góp của quý vị:
1) Điều quan trọng nhất đối với công việc và tổ chức của quý vị hiện tại là gì?
2) Quý vị duy trì tương tác với các tổ chức/cộng đồng khác trong đại dịch như 

thế nào?
3) Tổ chức của quý vị có cung cấp dịch vụ bằng các ngôn ngữ khác hoặc dịch tài 

liệu sang các ngôn ngữ khác không?
4) Mục tiêu của quý vị đối với các chính sách Tipline là gì? Lo ngại của quý vị 

về quá trình phát triển, kết quả cuối cùng và kết quả của các chính sách là gì?
5) Các chính sách của Tipline có thể giúp mọi người trong cộng đồng an toàn 

hơn, đặc biệt là thanh thiếu niên, như thế nào?
6) Chính sách của chúng tôi có thể giải quyết vấn đề chống phân biệt chủng tộc, 

bình đẳng, hòa nhập, an toàn và sức khỏe tâm thần theo những cách nào?
7) Chúng tôi nên nói chuyện với ai khác trong mạng lưới của quý vị?

Kết Hợp Ý Kiến Đóng Góp Từ Cộng Đồng
Cách chúng tôi dự định sử dụng ý kiến đóng góp từ quý vị:

•	 Yêu cầu phản hồi về mức độ khẩn cấp của tin báo và ngôn ngữ danh 
mục tin báo;

•	 Báo cáo ý kiến đóng góp cho ủy ban tư vấn;
•	 Sản xuất một bộ công cụ thực hành tốt nhất phản ánh các đề xuất 

của thanh thiếu niên để phản hồi các tin báo phù hợp với lăng kính 
chống phân biệt chủng tộc, hiểu rõ về chấn thương tâm lý và dành 
cho thanh thiếu niên;

•	 Truyền đạt ý kiến đóng góp cho các hệ thống ứng phó với khủng 
hoảng của thanh thiếu niên;

•	 Thu thập dữ liệu về tin báo và phản hồi tin báo để thông báo quy 
trình cải tiến liên tục; và,

•	 Xem lại cuộc trò chuyện với các bên liên quan và đối tác để cải tiến 
liên tục. 
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