
 
 

Danh sách các nguồn thông tin/hỗ trợ 
 

Hệ thống Kết nối các Tổ chức Hỗ trợ Người già và Người khuyết tật (ADRC of Oregon) 
Gọi 1-855-ORE-ADRC (673-2372) 
Để tìm hiểu thêm về các nguồn hỗ trợ hiện có của chính phủ hoặc cộng đồng dành cho cho người dân Oregon.  
https://www.adrcoforegon.org/consumersite/index.php 
 
Báo cáo tình trạng Lạm dụng hoặc Bỏ bê 
Gọi 1-855-503-SAFE (7233) 
Báo cáo tình trạng ngược đãi hoặc bỏ bê đối với bất cứ trẻ em hoặc người lớn nào với Bộ Xã hội Oregon (Oregon 
Department of Human Services).  
https://www.oregon.gov/dhs/abuse/Pages/index.aspx 
 
Đường dây Hỗ trợ Người cao niên Cô đơn (Senior Loneliness Line)  
Gọi 503-200-1633 hoặc 800-282-7035 
Nếu quý vị hoặc người thân đang trải qua sự cô đơn hoặc cô lập, hãy gọi cho chúng tôi hoặc liên lạc với chúng tôi tại 
facebook.com/SeniorLonelinessLine 
http://seniorlonelinessline.org/ 
 
Đường dây Cứu hộ Tự tử Quốc gia (National Suicide Prevention Lifeline)   
Gọi 1-800-273-TALK (8255); TTY (đường dây dành cho người khiếm thính hoặc khuyết tật về phát âm): Sử dụng dịch vụ 
chuyển tiếp theo ý quý vị, hoặc bấm số 711, sau đó bấm số 1-800-273-8355 
Trò chuyện tại https://suicidepreventionlifeline.org/chat/ 
www.suicidepreventionlifeline.org  
 
Đường dây nóng Quốc gia Hỗ trợ Người đồng tính nữ, Đồng tính nam, Lưỡng tính và Chuyển giới (Lesbian, Gay, 
Bisexual, and Transgender National Hotline) 
Gọi 1-888-843-4564 
Email: help@LGBThotline.org 
https://www.glbthotline.org/national-hotline.html 
 
Đường dây Chống Khủng hoảng Cựu chiến binh (Veterans Crisis Line) 
Gọi 1-800-273-8255 và nhấn phím 1 hoặc Nhắn tin: 838255 
https://www.veteranscrisisline.net 
 
Trans Lifeline (Đường dây Hỗ trợ Người chuyển giới) 
Gọi số 877 565-8860 
https://translifeline.org 
 
Đường dây nóng Quốc gia dành cho Bạo lực Gia đình (National Domestic Violence Hotline) 
Gọi:  1-800-799-SAFE (7233); TTY: 1-800-787-3224 
https://www.thehotline.org 
 
Đường dây Hỗ trợ Quốc gia của SAMHSA (SAMHSA's National Helpline) 
Gọi 1-800-662-HELP (4357) 
Dịch vụ giới thiệu và thông tin miễn phí về các chương trình điều trị 24/7, 365 ngày một năm cho các cá nhân và gia đình 
đang đối mặt với tình trạng rối loạn tâm thần và/hoặc rối loạn vì sử dụng chất gây nghiện. 
http://www.samhsa.gov/find-help/national-helpline  


