Người Liên Lạc Qua Điện Thoại Ngoài Vùng
Khi có thảm họa, hãy có người liên lạc bên ngoài tiểu bang
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Người Liên Lạc Qua Điện Thoại Ngoài Vùng
Hệ thống điện thoại rất có thể không sử dụng được sau
khi xảy ra thảm họa, gần như bao giờ cũng là do hệ
thống quá tải.
Tránh sử dụng điện thoại, kể cả điện thoại di động và điện thoại cố định,
trong ít nhất 3 tới 5 giờ sau khi xảy ra thảm họa, trừ khi quý vị cần gọi 911
vì có tình huống đe dọa tới tính mạng.
Các đường dây điện thoại viễn liên thường đáng tin cậy hơn đường dây điện
thoại địa phương sau khi xảy ra thảm họa. Hãy nhờ một người bạn hoặc họ
hàng thân thích sống bên ngoài Tiểu Bang Washington làm “đầu mối liên lạc
cho gia đình” của quý vị. Đầu mối liên lạc của quý vị sẽ là điểm chuyển tiếp
để chia sẻ thông tin với tất cả các thành viên trong gia đình. Kế hoạch của quý
vị tùy thuộc vào việc tất cả mọi người đều biết số điện thoại của người liên
lạc ngoại vùng.
Hoàn tất các công việc sau đây trong ba ngày tới hoặc sớm hơn!

Chọn một người liên lạc ngoại vùng và điền thông tin sau đây:
Tên của người liên lạc ngoại vùng dành cho gia đình__________________________

(____) __________________ (ban ngày) (____) _________________ (buổi tối)
Địa chỉ thư điện tử____________________________________________________

Chia sẻ thông tin này với gia đình, trường học của con quý vị, và các
giám thị của quý vị tại sở làm. Văn Phòng Quản Lý Hoạt Động Ứng
Phó Khẩn Cấp của Thành Phố Seattle có “Thẻ Liên Lạc Ngoại Vùng”
in sẵn để quý vị sử dụng. Xin gọi số 206-233-7123.
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