
Là một người dân có trách nhiệm 
của quận và thành phố Honolulu, 
quý vị đóng vai trò quan trọng 

trong việc giúp đỡ giữ gìn Hawaii là một 
nơi an toàn để sinh sống và viếng thăm.   
 
Vì những mối đe dọa hay đến với người 
dân ở nước ta, chúng ta nên đặt sự quan 
tâm lên hàng đầu về việc làm tròn bổn 
phận của mình để bảo đảm đảo của 
chúng ta là một nơi an toàn. 

Là một hành khách trên xe buýt, quý 
vị có thể giúp đỡ trong việc giữ gìn 
TheBus là một phương tiện giao thông 
an toàn. Chúng ta nên quan tâm đến 
các mối đe dọa đối với sự an toàn của 
mình. Sau đây là những dấu hiệu mà 
chúng ta nên chú ý khi đi trên xe buýt 
và nơi công cộng.  

Nếu Quý 
Vị Thấy Có 
Điều Gì Đó 
Khả Nghi, 
Hãy Lên 
Tiếng

NHÂN VẬT  
KHẢ NGHI 

 
CHẤT KHẢ NGHI 

 
ĐỒ VẬT KHẢ NGHI

NỖ LỰC THAM GIA 
CẬP NHẬT THÔNG TIN 
ĐỀ PHÒNG CẢNH GIÁC 
CHUẨN BỊ SẴN SÀNG

HÃY
Sử dụng sự phán đoán tốt 
nhất của mình
Nếu quý vị để ý thấy có  
mùi, khí, chất lỏng,  
hoặc chất bột lạ,  
hãy báo với tài xế.

Xin lưu ý:
Nếu quý vị thấy đồ vật,  
ba lô hoặc gói đồ không có 
chủ và trông kỳ quặc hoặc có 
mùi lạ, hãy báo với tài xế. Tin vào bản năng của mình

Những sự nghi ngờ được dựa 
trên hành vi của người đó, địa 
điểm và thời gian. Nếu quý vị 
thấy ai đó lai vảng làm việc gì 
lạ, hoặc có những biểu hiện bất 
thường thì hãy báo với tài xế 
hoặc gọi 911. 

Nếu quý vị để ý thấy 
bất kỳ những điều nào 
sau đây, đừng do dự. 
Hãy lập tức báo với tài xế 
hoặc goi 911. 

Cám ơn sự hợp tác  
của quý vị



DI TẢN TRONG  
TRƯỜNG  
HỢP KHẨN CẤP
Hãy xem truyền hình TV hoặc  
nghe radio để cập nhật thông  
tin mới nhất
Xem lại những bản đồ để di  
tản trong trường hợp xảy  
ra sóng thần được ghi  
trong cuốn điện thoại Yellow Pages
Luôn luôn giữ bên mình một danh  
sách số điện thoại của người nhà,  
bạn bè và đồng nghiệp, bao gồm  
những số liên lạc ở ngoài đảo
Quý vị và gia đình hãy làm quen với  
những tuyến giao thông khác phòng trường hợp 
tuyến đường chính của quý ví bị tắc nghẽn
Hãy tìm bảng hiệu có chữ “di tản” viết bằng tiếng Anh,  
“Evacuation”, ở phía trước của xe buýt –Những chiếc 
xe buýt này sẽ đưa quý vị đến chỗ trú ẩn gần nhất
Mỗi người được phép mang theo một túi lớn
Thú vật nuôi được phép mang lên xe buýt, nhưng phải 
được nhốt trong lồng hoặc có dây xích lại

BỘ CÔNG CỤ  
CẤP CỨU
Nước – một ga-lông nước cho mỗi người mỗi ngày 
trong ít nhất 14 ngày, dùng để uống và làm vệ sinh 
Lương khô với lượng đủ dùng trong ít nhất 14 ngày cho 
mỗi người
Sữa bột và tã cho trẻ em 
Đồ khui hộp (nếu bộ vật dụng có thực phẩm đóng hộp)
Thức ăn và nước dự phòng cho thú vật

Máy radio chạy bằng pin hoặc quay tay và đài thời tiết 
NOAA có chuông báo, đồng thời chuẩn bị pin dự phòng 
cho cả hai
Đèn pin và pin dự phòng
Còi gửi tín hiệu cầu cưú
Điện thoại di động cùng bộ sạc, bộ đổi điện hoặc bộ sạc 
năng lượng mặt trời

Bộ dụng cụ sơ cấp cứu  
Khăn tay ẩm, bao đựng rác và các dây buộc bằng ny 
lông để làm vệ sinh cá nhân
Thuốc và kính cận  
Thuốc tẩy thông dụng trong nhà/ khăn khử trùng 
Đồ tiếp liệu và vật dụng vệ sinh cá nhân của phụ nữ
Đầy đủ quần áo để thay đổi gồm áo tay dài, quần dài và 
giày bền chắc
Túi ngủ và chăn ấm cho từng người

Mặt nạ chống bụi để giúp lọc không khí ô nhiễm, tấm 
nhựa và băng keo dùng để làm một nơi trú ẩn tạm thời 
Mỏ lết hoặc kềm để ngắt các thiết bị sinh hoạt hàng 
ngày 
Bình chữa cháy/ diêm quẹt bỏ trong túi đựng chống 
thấm nước

Giấy tờ quan trọng của gia đình như các hợp đồng bảo 
hiểm, giấy chứng minh căn cước và sổ sách tài khoản 
ngân hàng thì hãy để trong một hộp đựng xách tay 
không thấm nước
Tiền mặt hoặc traveler’s check và tiền lẽ 
Bản đồ địa phương

THÔNG TIN CầN  
THIếT KHáC
Để biết thêm thông tin, hãy ghé thăm trang mạng: 
www.TheBus.org

hoặc liên lạc với chúng tôi tại:
TheBus  
811 Middle Street  
Honolulu, HI 96819  
(808) 848-4500 

cho một Chuyến 
Xe An Toàn 

An Ninh Trong Vận 
Chuyển Và Phòng Bị 
Khẩn Cấp

Tấm Vé 
CủA BạN 

 
PHÒNG BỊ KHẨN CẤP
Hãy Cập Nhật Thông Tin
Lập Kế Hoạch 
Chuẩn Bị Bộ Công Cụ Cấp Cứu
Hãy Để Ý Đến Mọi Việc Xung Quanh

THÔNG TIN KHẨN CẤP 
(EMERGENCY iNfoRMatioN)

Được tài trợ bởi Bộ An 
Ninh Nội Địa Hoa Kỳ

Vietnamese


