
 

Bản Dịch  

Cam Kết Chuẩn Bị Sẵn Sàng   
 

Ngày Hôm Nay:   
 

Hôm nay tôi sẽ:  

□ Hướng dẫn gia đình tôi cách Nằm Xuống, Che và Giữ Chắc    
 

Tuần này tôi sẽ:  

□ Cất trữ nước uống để dùng trong trường hợp khẩn cấp  
 

Trong hai tuần tới tôi sẽ:  

□ Chọn người sống ngoại vùng để gọi sau khi xảy ra một 
trường hợp khẩn cấp  

 

Trong tháng tới tôi sẽ:  

□ Thực hành  

□ Thu thập các đồ tiếp liệu ở nhà  
 

Có ba việc mà tôi muốn làm trong ba tháng tới:  
1)________________________________________ 

2)________________________________________ 

3)________________________________________  

Để biết thêm chi tiết, xin tới trang mạng điện 
toán của chúng tôi tại: www.seattle.gov/

emergency hoặc gọi số 206-233-7123.  
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