
KẾ HOẠCH LIÊN LẠC GIA ĐÌNH

Lập một Kế Hoạch Liên Lạc Gia Đình  
Gia đình quý vị có thể không ở chung với nhau khi xảy ra tai họa về bão. Hãy hoạch định cách thông báo và 
liên lạc với nhau. Xem lại những gì quý vị sẽ làm trong những trường hợp khác nhau.

Nói chuyện với gia đình và/hoặc bạn bè về cách chuẩn bị và đáp ứng các trường hợp khẩn cấp nào có thể xảy ra nhất tại nơi 
quý vị sinh sống, học tập, làm việc và vui chơi. Hãy nhận định các trách nhiệm cho mỗi người trong nhà và hoạch định cùng làm 
việc đồng đội. 

Học cách sử dụng kỹ thuật để chuẩn bị sẵn sàng khi có bão. Hãy đến www.TakeWinterByStorm.org để xem tiên đoán thời tiết 
của Dịch Vụ Thời Tiết Toàn Quốc cho khu vực địa phương của quý vị, các nguồn thông tin về thời tiết và để ghi danh với các hệ 
thống thông báo trong khu vực quý vị. 

Hỏi những nơi gia đình quý vị hay lui tới xem họ có các kế hoạch khẩn cấp cụ thể nào cho chỗ đó hay không. Trường học, 
những nơi giữ trẻ, sở làm và các tòa nhà apartment nên có một kế hoạch, biết ai để họ liên lạc với các gia đình trong trường hợp 
khủng hoảng, và dự trữ đủ thực phẩm, nước và tiếp liệu cơ bản khác. Hãy tìm hiểu xem họ có chuẩn bị trước “chỗ trú tại chỗ” 
nếu cần hay không, và họ hoạch định sẽ đi đâu nếu phải di tản. Ghi chi tiết liên lạc này vào Kế Hoạch Liên Lạc Gia Đình và Thẻ 
Liên Lạc Khẩn Cấp. 

Nhận định một nơi họp mặt an toàn ở ngoài khu xóm. Trong lúc có tai họa liên quan đến bão, người trong gia đình có thể không 
có mặt ở cùng một địa điểm. Trong trường hợp khu xóm của quý vị đã bị hư hại trong một biến cố liên quan đến bão, một nơi họp 
mặt an toàn ở ngoài khu xóm có thể là nơi tốt nhất để gặp nhau. Nơi này cũng có thể là nơi tụ họp nếu người trong gia đình bị ly 
tán. Hãy biết số điện thoại và chi tiết liên lạc của nơi họp mặt ngoài khu xóm của gia đình quý vị. 

Nhận định một người liên lạc ngoài khu vực. Sau khi xảy ra tai họa, các đường dây điện thoại viễn liên có thể đáng tin cậy hơn 
các đường dây địa phương. Hãy nhờ một người bạn hoặc thân nhân sống ở ngoài tiểu bang Washington làm “người liên lạc gia 
đình” của quý vị. Sau khi xảy ra tai họa, người liên lạc của gia đình trở thành nơi liên lạc để biết tin tức của tất cả mọi người trong 
nhà. Kế hoạch của quý vị cần mọi người biết số điện thoại của người liên lạc đó.

Hoàn Tất Kế Hoạch Liên Lạc Gia Đình ở trang kế và để tại những nơi gia đình quý vị có mặt trong phần lớn thời gian. 

Hoàn Tất Thẻ Liên Lạc Khẩn Cấp và cất trong tất cả những hộp chuẩn bị, trung tâm liên lạc nhà, xe và tại sở làm hoặc trường 
học. Quý vị có thể lấy thẻ này xuống từ TakeWinterByStorm.org. 

Ghi sẵn tất cả những số liên lạc khẩn cấp vào tất cả các máy điện thoại của quý vị và giữ một danh sách với quý vị vì quý vị có 
thể không mở được sổ địa chỉ cá nhân trong điện thoại. Hãy cho người liên lạc khẩn cấp của quý vị tại địa phương và ngoài khu 
vực biết là quý vị đã chọn họ làm người liên lạc khẩn cấp. Hãy chắc chắn là nơi họp mặt ngoài khu xóm của quý vị có điện thoại 
để liên lạc. 

Dùng tin nhắn bằng văn bản (text) nếu hệ thống bị gián đoạn khiến không gọi được điện thoại. Điện thoại vô tuyến sẽ không hoạt 
động được nếu bị mất điện. Điện thoại có dây (còn gọi là đường dây đất) là loại đáng tin cậy nhất. 

Theo dõi tin tức. Bắt nghe tin tức từ các đài truyền thông địa phương để biết tin tức cập nhật và chỉ thị quan trọng. Hãy đến 
TakeWinterByStorm.org để đến những đường nối về cách ghi danh với các hệ thống thông báo trong khu vực quý vị.

Hãy cho các con cùng tham gia vào việc chuẩn bị cho trường hợp khẩn cấp. Đến TakeWinterByStorm.org để 
vui chơi các trò chơi và xem các nguồn tài nguyên giáo dục khác cho trẻ em.



KẾ HOẠCH LIÊN LẠC GIA ĐÌNH

Hãy chắc chắn là gia đình quý vị có một kế hoạch khẩn cấp. Trước khi xảy ra trường hợp khẩn cấp, hãy cùng nhau ngồi lại để quyết định xem 
quý vị sẽ liên lạc với nhau bằng cách nào, đến nơi nào và sẽ làm gì trong trường hợp khẩn cấp. Cất một bản sao kế hoạch này trong hộp tiếp 
liệu khẩn cấp hoặc một chỗ an toàn khác mà quý vị có thể lấy được nếu xảy ra tai họa.

Tên Người Liên Lạc Ngoài Thành Phố:

Email:

Nơi Họp Mặt Trong Xóm:

Nơi Họp Mặt Trong Vùng:

Địa Điểm Di Tản: 

Số Điện Thoại:

Số Điện Thoại:

Số Điện Thoại:

Số Điện Thoại:

Điền các chi tiết sau đây cho mỗi người trong gia đình và cập nhật các chi tiết đó.

Tên:

Ngày Sinh:

Tên:

Ngày Sinh:

Tên:

Ngày Sinh:

Tên:

Ngày Sinh:

Tên:

Ngày Sinh:

Số An Sinh Xã Hội:

Chi Tiết Y Tế Quan Trọng:

Số An Sinh Xã Hội:

Chi Tiết Y Tế Quan Trọng:

Số An Sinh Xã Hội:

Chi Tiết Y Tế Quan Trọng:

Số An Sinh Xã Hội:

Chi Tiết Y Tế Quan Trọng:

Số An Sinh Xã Hội:

Chi Tiết Y Tế Quan Trọng:

Ghi ra những nơi nào gia đình quý vị có mặt trong phần lớn thời gian: sở làm, trường học và những nơi khác quý vị thường lui tới. Trường học, 
những nơi giữ trẻ, sở làm và các tòa nhà apartment đều nên có các kế hoạch khẩn cấp cụ thể cho chỗ đó mà quý vị và gia đình quý vị cần biết.

Địa Điểm Làm Việc Một

Địa Chỉ:

Số Điện Thoại:

Địa Điểm Di Tản:

Địa Điểm Làm Việc Hai

Địa Chỉ:

Số Điện Thoại:

Địa Điểm Di Tản:

Nơi Khác Quý Vị Thường Lui Tới

Địa Chỉ:

Số Điện Thoại:

Địa Điểm Di Tản:

Địa Điểm Trường Học Một

Địa Chỉ:

Số Điện Thoại:

Địa Điểm Di Tản:

Địa Điểm Trường Học Hai

Địa Chỉ:

Số Điện Thoại:

Địa Điểm Di Tản:

Địa Điểm Trường Học Ba

Địa Chỉ:

Số Điện Thoại:

Địa Điểm Di Tản:

Chi Tiết Quan Trọng Tên Số Điện Thoại Số Khế Ước Bảo Hiểm
(Các) Bác Sĩ
Chi Tiết Khác
Dược Sĩ
Bảo Hiểm Y Tế
Bảo Hiểm Nhà
Bác Sĩ Thú Y/Nơi Giữ Thú


