
• Ang 988 ay kompidensiyal, libre, at maaaring gamitin 

nang 24/7/365, na tumutulong na ikonekta ang mga taong 

nakakaranas ng krisis sa kalusugang mental, pag-inom 

ng alak o paggamit ng droga, o pagpapakamatay, sa mga 

sinanay na crisis counselor. 

• Maa-access ang National Suicide Prevention Lifeline 

(NSPL, Pambansang Lifeline para Maiwasan ang 

Pagpapakamatay) kapag nag-dial sa 988 sa land line, cell 

phone, at voice-over internet device sa U.S. 

• Magagamit ang mga serbisyo ng 988 sa Spanish, at may 

mga serbisyo ng interpretasyon sa mahigit 250 wika.  

• Sinimulang gamitin ang 988 na dialing code para sa 

tawag, text, at chat noong Hulyo 16, 2022. Mananatiling 

aktibo ang 10-digit na numero ng NSPL na 1-800-273-

TALK (8255). 

Ipinatupad sa buong bansa ang 3-digit na 988 na linya para 

sa tawag, text, at chat; ito ay mahalagang unang hakbang 

para mapahusay ang suporta sa krisis sa US.  

Mga bagay na kailangan mong malaman 

Handa ang Washington sa 

pagdagsa ng tawag, text,  

at chat. 

May tatlong NSPL crisis 

center sa Washington: 

Volunteers of America of 

Western Washington, 

Frontier Behavioral Health, 

at Crisis Connections.  

Sa tulong ng House Bill 

(HB, Batas ng Kongreso) 

1477, nagkakaroon ng 

pondo ang tatlong NSPL 

crisis center ng 

Washington, kasama na rito 

ang pondo para makapag-

hire ng kawaning 

pansuporta sa inaasahang 

pagdami ng tawag.  



Makipag-ugnayan sa  
Washington State Department of Health  
(DOH, Kagawaran ng Kalusugan ng Estado ng 
Washington) 
988ProgramInfo@doh.wa.gov 
 
Washington State Health Care Authority  
(Awtoridad sa Pangangalagang Pangkalusugan ng 
Estado ng Washington)  
HCAProgram1477@hca.wa.gov 

• Noong 2020, pinagtibay ng Federal 
Communications Commission (FCC, Pederal na 
Komisyon sa Pakikipag-ugnayan) (sa wikang Ingles) 
ang National Suicide Hotline Designation Act (Batas 
sa Pagtatalaga ng Pambansang Hotline laban sa 
Pagpapakamatay). Sa tulong ng batas, itinalaga 
ang 988 bilang bagong pambansang 3-digit na 
numerong madaling tandaan sa pag-dial, pag-text, 
at pag-chat para sa sinumang nakakaranas ng krisis 
sa pagpapakamatay o nauugnay sa kalusugang 
mental.  

• Ang 988 ay hindi kapalit ng mga kasalukuyang crisis 
center sa Washington, ito ang pinakabagong 
idinagdag sa network ng mga provider ng crisis 
center ng estado.  

• Upang madagdagan ang access sa mga serbisyo 
para sa mga taong nakakaranas ng krisis, kasama 
na ang mga taong may kapansanan at mga taong 
mas gustong mag-text, pinagtibay ng FCC ang 
Second Report and Order (Ikalawang Ulat at Utos) 
noong Nobyembre 18, 2021, para puwede nang 
makapag-text sa 988.   

• Maaaring makipag-ugnayan ang mga beterano at 
miyembro ng militar sa Veterans Crisis Line 
(Linyang Pangkrisis ng mga Beterano) kapag 
pinindot ang 1 pagkatapos i-dial ang 1-800-273-
TALK (8255). Ang mga nagsasalita ng Spanish ay 
maaaring makipag-ugnayan sa Linya para sa 
Wikang Spanish kapag pinindot ang 2.   

• Ang Vibrant Emotional Health, na Pambansang 
Tagapangasiwa ng 988, ay nagsagawa ng 
malawakang pagpaplano upang mabigyan ang mga 
estado ng pagtatantiya sa inaasahang dami ng 
tawag, chat, at text sa pag-live ng 988 noong Hulyo 
2022.   

• Nagtalaga ang HB 1477 ng mahalagang pondo, 
mula sa buwis sa mga linya ng telepono at Voice 
over Internet Protocol ng Washington, upang 
masuportahan ang pag-recruit at pag-hire ng 
karagdagang kawani sa mga NSPL crisis center ng 
estado, na pansuporta sa inaasahang pagdami ng 
tawag pagkatapos ng Hulyo 16, 2022.   

DOH 971-053 July 2022 Tagalog 
Upang hilingin ang dokumentong ito sa ibang format, tumawag sa  
1-800-525-0127. Para sa mga customer na bingi o nahihirapang 
makarinig, mangyaring tumawag sa 711 (Washington Relay) o  
mag-email sa civil.rights@doh.wa.gov. 

• Simula noong Hulyo 16, 2022, inire-redirect ang mga 

tawag sa 988 papunta sa mga NSPL crisis center. 

• Nananatiling aktibo ang kasalukuyang numero ng NSPL 

na 1-800-273-TALK (8255).  

• May tatlong NSPL crisis center sa Washington: 

Volunteers of America of Western Washington, Frontier 

Behavioral Health, at Crisis Connections.  

• Sa susunod na ilang taon, ang Komite para sa Crisis 
Response Improvement Strategy (CRIS, Estratehiya 
sa Pagpapabuti ng Pagtugon sa Krisis) (nasa English) 
ay gagawa ng mga rekomendasyon para sa Gobernador 
at Lehislatura bilang pansuporta sa mga karagdagang 
bahagi ng HB 1477.    

• Alamin pa ang ibang impormasyon sa webpage tungkol 
sa 988 ng DOH. 

Nagpapakita ng pang-unawa, pag-asa, at daan para makapagpatuloy ang mga nangangailangan, saanman o kailanman nila ito kailangan.  
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