Một Cửa
Hệ thống báo cáo trực tuyến
Một Cửa mới của Thành phố
cung cấp một nơi để dễ
dàng báo cáo các vấn đề
về lều trại vô gia cư ở đô
thị. Chúng tôi làm việc
trên khắp các địa
phận hành chính
để cung cấp một
loạt các dịch vụ
dựa trên báo
cáo mà bạn
gửi trực
tuyến. Hệ
thống này
được thiết kế
để đưa ra phản
hồi nhanh trước
các khiếu nại và
băn khoăn và cho
phép Thành phố quản
lý tập trung quy trình thu
thập thông tin.

Một Cửa
Hệ thống được thiết
kế để đơn giản hoá các
dịch vụ nhằm cải thiện
sức khoẻ và an toàn
cộng đồng

www.portlandoregon.gov/
toolkit
www.portlandoregon.gov/
campsite
Reportpdx@portlandoregon.gov
Điện thoại: (503) 823-4000

Cách thức làm việc

Mục tiêu của Chúng tôi

Từ máy tính của bạn, hãy truy cập :
www.portlandoregon.gov/campsite
Thành phố đã tạo biểu mẫu trực tuyến cho phép
bạn cung cấp thông tin về các trường hợp:
• Các trường hợp tái diễn về việc người cắm
trại có hành vi hung hăng quá mức (Đe doạ
trực tiếp bằng lời nói hoặc hành động cơ thể
rõ ràng nhằm ý hăm dọa như đuổi theo, đe
dọa hoặc giơ nắm tay. Gọi số 9-1-1 để được
hỗ trợ ngay và điền biểu mẫu này sau.)
• Say rượu ở nơi công cộng và/hoặc hành vi
sử dụng ma tuý dễ thấy (Một lần nữa, nếu là
trường hợp khẩn cấp, hãy gọi số 9-1-1.)
• Lều trại cản trở lối đi công cộng (ví dụ như
vỉa hè, đường mòn)
• Sử dụng không gian công cộng sai mục đích
(ví dụ như dùng làm nhà vệ sinh)
• Các công trình (ví dụ như lều một mái, trại
tạm trú)
• Nguy cơ sinh học và/hoặc rác thải quá mức
(ví dụ như ống tiêm thải bỏ)
• Thiệt hại môi trường (ví dụ như chặt cây hoặc
cành cây, đào mương ở sườn đồi, v.v.)
Thành phố sử dụng thông tin bạn cung cấp để
thông báo cho các cơ quan thích hợp và tạo ra
phản hồi nhanh chóng, hiệu quả.
Bạn cũng có thể báo cáo bằng cách gọi vào Số
Điện thoại Thông tin của Thành phố/Quận: (503)
823-4000 và Chuyên viên Trợ giúp và Thông tin
có thể giúp bạn gửi báo cáo.
Để biết thông tin về chính sách của Thành phố
liên quan đến vấn đề vô gia cư và nhà ở, vui lòng
truy cập: www.portlandoregon.gov/toolkit

PDX Reporter trên
Điện thoại thông minh
Phiên bản web của www.pdxreporter.org hiện
có sẵn cho điện thoại thông minh. Phiên bản
mới này cho phép chúng tôi dễ dàng và thường
xuyên cập nhật ứng dụng để tạo ra trải nghiệm
người dùng tốt hơn. Chúng tôi khuyến khích mọi
người ngừng sử dụng ứng dụng PDX Reporter
trên iOS và Android vì chúng không còn nhận
được cập nhật bảo trì nữa và cuối cùng sẽ bị xóa
hoàn toàn.
Để tạo biểu tượng ứng dụng mới trên màn hình
chính của điện thoại:
1) Truy cập www.pdxreporter.org trên trình
duyệt web của điện thoại.
2) Đăng nhập bằng tên người dùng và mật
khẩu được tạo cho trang web của Thành phố.
3) Gán một biểu tượng tắt (biểu tượng) trên
màn hình chính của điện thoại để truy cập
vào ứng dụng trực tuyến nhanh hơn.
Có câu hỏi, nhận xét, băn khoăn?
Gửi email tới
ReportPDX@portlandoregon.gov

Mục tiêu của chúng tôi là cung cấp một hệ
thống đáp ứng nhu cầu của cộng đồng chúng
ta. Hệ thống Một Cửa được thiết kế để tiếp nhận
mọi băn khoăn liên quan đến lều trại vô gia cư ở
đô thị. Hệ thống cung cấp:
• Giao diện dễ sử dụng;
• Sử dụng nguồn lực Thành phố có mục tiêu hơn;
• Truyền thông cởi mở giữa các bên liên quan
chính (ví dụ như dịch vụ xã hội, dịch vụ cung
cấp nhà ở, cảnh sát, thành viên cộng đồng);
• Hệ thống thông tin duy nhất, quản lý tập
trung nhằm hiểu và phân tích nơi nào cần
các dịch vụ nhất.
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