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Communicating
During an Emergency
Prepare for Emergencies
Check landline back-up batteries and replace
if necessary.
Fully charge mobile phones, devices,
batteries and portable rechargers.
Back up computer data and print out
important personal emergency information.
Note local emergency and non-emergency
numbers.
Ask local public safety officials if the 911
call center in your area supports text-to-911.
Consider buying a battery-operated, solarpowered or hand-cranked radio or
portable TV.

During and After an Emergency
Seek shelter and monitor emergency
broadcasts.
Switch phones and devices to power-saving
modes and turn oﬀ when not in use.
Call 911 only when necessary and limit
non-emergency calls.
Avoid repetitive redialing. Try texting if calls
don’t go through.
If evacuated, forward your landline to your
cell phone, if possible.
For more information,
visit fcc.gov/emergency
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Thông tin liên lạc Trong
một Trường hợp khẩn cấp
Chuẩn bị cho Các trường hợp khẩn cấp
Kiểm tra pin dự-phòng cho đường-dây-cố-định
và thay thế nếu cần thiết.
Sạc đầy cho điện thoại di động, các thiết
bị, ắc quy và bộ sạc xách tay.
Sao lưu dữ liệu máy tính và in ra các thông
tin cá nhân cho trường hợp khẩn cấp.
Ghi chú lại các số khẩn cấp và phi-khẩncấp ở địa phương
Hỏi viên chức an toàn công cộng địa phương
xem liệu tổng đài 911 ở khu vực của bạn có hỗ
trợ nhắn-tin-đến-số-911 không.
Hãy cân nhắc mua một đài radio chạy-pin,
chạy-nhờ-quang-năng hay vận-hành-quaytay hoặc một chiếc TV xách tay.

Trong và Sau một Trường hợp khẩn cấp
Hãy tìm chỗ trú và theo dõi tin phát về
trường hợp khẩn cấp.
Chuyển điện thoại và các thiết bị sang chế
độ tiết-kiệm-năng-lượng và tắt đi khi không
dùng đến.
Gọi cho 911 chỉ khi cần thiết và giới hạn
các cuộc gọi phi-khẩn-cấp.
Tránh quay số lại nhiều lần. Hãy thử nhắn
tin nếu các cuộc gọi không thông suốt.
Nếu phải di tản, thì hãy chuyển tiếp
đường dây cố định của bạn đến cho điện
thoại di động của bạn, nếu có thể.
Để có thêm thông tin, hãy ghé xem
fcc.gov/emergency-vietnamese

