
Những trường hợp nguy hiểm xảy 
ra trong nhiều lối khác nhau và xảy 

ra gần như hằng năm tại Quận Montgomery. Sự an toàn của quý vị và gia đình tùy vào những phương cách mà quý vị 
chuẩn bị. DÙNG DANH SÁCH KIỂM ĐIỂM DƯỚI ĐÂY như là hướng dẫn để phải làm gì trước, trong khi và sau khi một 
trường hợp nguy hiểm xảy ra.
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Trước
• GHI TÊN NHẬN ALERT MCPS tại www.

montgomeryschoolsmd.org/emergency/
alertmcps.aspx để nhận thông báo và thông 
tin khẩn cấp từ hệ thống trường học qua bài tin 
nhắn SMS, hay e-mail.

• Tạo một Hộp Dụng Cụ cho Nhà trong Trường 
Hợp Nguy Hiểm. Bao gồm điện thoại cầm tay 
và đồ sạc, máy phát thanh, đèn pin, đồ mở hộp 
bằng tay. 

• Tạo một Hộp Dụng Cụ cho Xe Hơi trong Trường 
Hợp Nguy Hiểm. Bao gồm pháo sáng, bản đồ, 
dây xích hoặc dây thừng, cáp tăng cường, đồ sơ 
cứu. Trong mùa đông, bao gồm đồ cạo đá, cạo 
tuyết, chất tan đá, quần áo phụ trội.

• Tích trữ thức ăn/nước/thuốc men cho ít nhất ba 
ngày. Lưu ý đến các thú vật và những nhu cầu 
đặc biệt của gia đình quý vị.

• Ḱiểm soát tình trạng của xe hơi quý vị—có lái 
được hay không? Kiểm tra xăng, lốp xe, dầu, 
chất chống đông lạnh, gạt nước, đèn chiếu sáng, 
ống xả, thắng xe, máy sưởi và làm tan băng đá.

• Liệu hàng xóm và gia đình có cần được giúp đỡ?
• Lập kế hoạch tản cư và nơi gặp gỡ với gia đình 

quý vị.

Trong khi
• Lấy những tin mới nhất từ ALERT MCPS, các 

đài tin tức, và các đài phát thanh về thông tin 
khẩn cấp.

• Gọi 911 cho trường hợp cần trợ giúp khẩn cấp 
và 311 (240-777-0311) để được trợ giúp trong 
trường hợp không phải là khẩn cấp.

• Tuân theo tất cả các chỉ dẫn của cơ quan thẩm 
quyền khẩn cấp, bao gồm lệnh di tản hay nơi 
trú ẩn.

• Trong trường hợp thời tiết nguy hiểm, đem thú 
vật vào nhà.

• Nếu mất điện, dùng đá để giữ tủ lạnh ở 40°F và 
máy đông lạnh ở 0°F hay thấp hơn. Tránh mở 
cửa. Loại bỏ các chất dễ hỏng mà trở nên nóng 
ở nhiệt độ trên 40°F.

• KHÔNG sử dụng lò nướng, lò sưởi/bếp lò 
propan, lò sưởi/máy phát điện bằng dầu hỏa 
trong nhà.

Sau 
• Kiểm soát hàng xóm và thành viên gia đình.
• Nếu có nguy cơ mùa đông, hãy tự bảo vệ để 

không bị tê cống và cơ thể bị giảm nhiệt bằng 
cách ở trong nhà và mặc quần áo ấm. Nếu có 
nguy cơ mùa hè, tránh để cơ thể bị kiệt sức vì 
nhiệt bằng cách mặc quần áo nhẹ và luôn giữ cơ 
thể có chất nước.

• Tìm nhà ở thay thế nếu mất điện và máy lạnh 
hay máy nóng. 

• Tránh lái xe nếu đường lộ không an toàn.
• Đi ra ngoài hay chỉ trở lại nhà nếu được cơ quan 

chính quyền cho biết là an toàn.
• Tiếp tục xem các thông tin mới nhất từ ALERT 

MCPS, các đài thông tin, và các đài phát thanh 
và theo các lời hướng dẫn từ cơ quan thẩm 
quyền khẩn cấp.

Chuẩn Bị cho Mọi Trường Hợp Khẩn Cấp

http://www.montgomeryschoolsmd.org/emergency/alertmcps.aspx
http://www.montgomeryschoolsmd.org/emergency/alertmcps.aspx
http://www.montgomeryschoolsmd.org/emergency/alertmcps.aspx


 

ALERT MCPS (BÁO ĐỘNG MCPS) LÀ GÌ?

Alert MCPS là một dịch vụ miễn phí.
Là một phần của Alert Montgomery của Quận Montgomery và cung cấp 
cho các gia đình MCPS những thông tin khẩn cấp từ hệ thống trường  
học qua tin nhắn SMS, e-mail, hay pager. Sau khi quý vị đăng ký, quý  
vị có thể chọn loại tin nhắn quý vị muốn nhận được.

ĐĂNG KÝ  
cho Alert MCPS tại  
www.montgomery 
schoolsmd.org/emergency/
alertmcps.aspx

5647.18 • Vietnamese • Do MCPS Ấn Hành  

CÁC SỐ ĐIỆN THOẠ̣I QUAN TRỌNG TRONG QUẬN:
• KHẨN CẤP  
Cảnh sát, cứu hỏa,  
xe cứu thương Gọi 9-1-1

• KHÔNG KHẨN CẤP
Cảnh sát 301-279-8000
Báo Cáo Tội Phạm 240-773-TIPS (8477)
Kiểm Soát Chất Độc 800-222-1222
Quận Montgomery 311 HAY 240-777-0311  
Chính quyền (TTY 301-251-4850)

• ĐỂ CÓ THÊM THÔNG TIN
Xem www.montgomerycountymd.gov/oemhs 
để thêm thông tin về Chuẩn Bị Cho Trường 
Hợp Khẩn Cấp.

Xem Quận Montgomery Cửa Thông Tin về 
Trời Tuyết tại www.montgomerycountymd.
gov/snow cho các tin tức mới nhất trong  
cơn bão.

Tài liệu này được soạn thảo với một khoản tài trợ từ Ban Giám Đốc Các Chương Trình Tài Trợ 
FEMA, Bộ An Ninh Nội Địa Hoa Kỳ. Quan điểm hay ý kiến phát biểu trong tài liệu này là của 
các tác giả và không nhất thiết phản ảnh quan điểm chính thức hay chính sách của Ban Giám 
Đốc Các Chương Trình Tài Trợ FEMA hay Bộ An Ninh Nội Địa Hoa Kỳ.

@ReadyMontgomery

Montgomery County, MD
Office of Emergency 
Management and  
Homeland Security
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