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GIA ĐÌNH TRONG TRƯỜNG 

HỢP KHẨN CẤP







XIN CHÀO TẤT CẢ MỌI NGƯỜI,
Gần đây, Tiểu Bang Hawaii đã phải đối mặt với một số thảm họa thiên nhiên bao gồm Bão Lane, Bão Olivia, núi lửa 
Kilauea phun trào và lũ lụt tại Kaua‘i. Chỉ riêng những thảm họa này đã gây ra cho tiểu bang của chúng ta khoản thiệt 
hại kinh tế trị giá hơn 900 triệu đô la, đồng thời ảnh hưởng nghiêm trọng đến cơ sở hạ tầng của tiểu bang, bao gồm 
mất điện, gián đoạn giao thông, gián đoạn hệ thống thông tin liên lạc và gián đoạn chuỗi cung ứng. Mỗi người chúng 
ta có cách ứng phó với thảm họa khác nhau. Với một số người, đó có thể là trải nghiệm đau thương ảnh hưởng đáng 
kể đến sức khỏe tâm thần và hành vi của họ, trong khi những người khác dường như không bị ảnh hưởng.

Bộ Phận Chuyên Trách về Lạm Dụng Đồ Uống Có Cồn và Chất Gây Nghiện (Alcohol and Drug Abuse Division, 
ADAD) của Sở Y Tế Hawaii (Department of Health, DOH) đã nhận được một khoản tài trợ của liên bang vào năm 
2020 để giải quyết các tác động của thảm họa thiên nhiên tới sức khỏe hành vi. Thông qua khoản tài trợ này, ADAD 
đã hợp tác với Văn Phòng Chuẩn Bị cho Sức Khỏe Cộng Đồng (Office of Public Health Preparedness), Phòng Dịch 
Vụ Sức Khỏe Gia Đình (Family Health Services Division) và Phòng Phụ Trách Sức Khỏe Tâm Thần Người Trưởng 
Thành (Adult Mental Health Division) của DOH để phân bổ các nguồn lực chuẩn bị và ứng phó với thảm họa, bao 
gồm việc tập trung vào sức khỏe tâm thần. 

Thông qua quan hệ đối tác với Phòng Thí Nghiệm Māpuna tại Đại Học Hawaii (University of Hawaii) ở Trường Công 
Tác Xã Hội và Y Tế Công Cộng Mānoa Thompson (Mānoa Thompson School of Social Work and Public Health), 
Chuỗi Đào Tạo về Văn Hóa Ứng Phó với Thảm Họa Thiên Nhiên 'Ulu (‘Ulu Disaster Response Cultural Training 
Series) đã được phát triển để điều chỉnh lại cách nhìn nhận của một người về các thảm họa thiên nhiên thông qua 
quan điểm văn hóa của người Hawaii bản địa và người dân đảo Thái Bình Dương. Chuỗi hội thảo trên web gồm sáu 
phần đó đưa ra quan điểm thảo luận rằng thảm họa là cơ hội để phát triển và đề cập đến các chủ đề Chuẩn Bị Sẵn 
Sàng cho Thảm Họa, An Ninh Lương Thực, An Ninh Nhà Ở, Trường Học, Chăm Sóc Trẻ Em và An Ninh Việc Làm, 
Phòng Ngừa Bạo Lực và Kiểm Soát Căng Thẳng và Cách Ly Xã Hội. Khung ‘Ulu là nền tảng của chuỗi hội thảo trên 
web, đại diện cho sự tái sinh, tăng trưởng, truyền bá và bảo vệ. Các phân dạng bên ngoài ‘ulu giống với nhiều cách 
thức mà chúng ta dùng để ứng phó với thảm họa. Chương Trình Đào Tạo về Văn Hóa Ứng Phó với Thảm Họa của 
‘Ulu có thể được truy cập tại https://uludrs.com và được cung cấp trên mạng học tập về sức khỏe cộng đồng TRAIN 
của Hawaii nhờ khoản tài trợ từ Văn Phòng Chuẩn Bị cho Sức Khỏe Cộng Đồng của DOH.

Tập sách này được soạn thảo để thảo luận về vấn đề sức khỏe tâm thần và sức khỏe nói chung cùng các hướng 
dẫn tiêu chuẩn về việc lập kế hoạch và ứng phó với thảm họa. Tập sách này cung cấp cho quý vị các cách thức hỗ 
trợ tốt nhất cho bản thân và những người khác khi chuẩn bị cho thảm họa, cũng như những phản ứng thông thường 
mà chúng ta và những người thân của chúng ta có thể trải qua khi xảy ra một sự kiện thảm khốc. Việc chuẩn bị sẵn 
kế hoạch trong trường hợp xảy ra thảm họa, chuẩn bị nhà cửa và thực hành cùng gia đình giúp quý vị giảm bớt căng 
thẳng do thiên tai. Tuy nhiên, nếu quý vị hoặc ai đó mà quý vị biết đang cảm thấy quá tải, hãy liên hệ với Hawai‘i 
CARES theo số 1-800-753-6879 để được hỗ trợ và nhận các nguồn lực.

Hãy Chuẩn Bị Sẵn Sàng Cho Gia Đình trong Trường Hợp Khẩn Cấp. Xin cảm ơn.

Trân trọng,

John Valera, AICP 
Quyền Quản Lý 
Bộ Phận Chuyên Trách về Lạm Dụng Đồ Uống Có Cồn và Chất Gây Nghiện
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GIỚI THIỆU

Việc chuẩn bị sẵn kế hoạch trong trường hợp xảy ra thảm họa có thể giúp giảm bớt cảm giác lo lắng và căng 
thẳng trước, trong và sau thảm họa. 

CÁC LỢI ÍCH CỦA VIỆC  
CHUẨN BỊ SẴN SÀNG₼

CHUẨN BỊ SẴN SÀNG CHO 
CÁC TÁC ĐỘNG VỀ CẢM 
XÚC VÀ XÃ HỘI DO THẢM 
HỌA VÀ TRƯỜNG HỢP 
KHẨN CẤP†

• Việc chuẩn bị sẵn sàng có thể giảm bớt cảm giác sợ 
hãi, lo lắng và mất mát đi kèm với thảm họa. Cộng 
đồng, gia đình, và các cá nhân nên biết phải làm gì 
trong trường hợp hỏa hoạn và tìm nơi trú ẩn khi có 
bão. Họ nên sẵn sàng sơ tán khỏi nhà và trú ẩn tại 
các nơi trú ẩn công cộng và biết cách chăm sóc cho 
những nhu cầu y tế cơ bản của mình.

• Con người cũng có thể làm giảm bớt các tác động của 
thiên tai (thực hiện các biện pháp bảo vệ chống lũ, 
nâng nền nhà hoặc di chuyển nhà khỏi khu vực nguy 
hiểm và cố định các vật dụng có thể bị lung lay  
trong trận động đất) và đôi khi tránh được toàn bộ  
nguy hiểm.

• LẬP KẾ HOẠCH: Việc lập kế hoạch chăm sóc bản 
thân trước khi xảy ra thảm họa hoặc trường hợp khẩn 
cấp có thể rất hữu ích. Lường trước, theo dõi và hiểu 
được phản ứng của chính quý vị và người thân sẽ 
thực sự hữu ích trong trường hợp khẩn cấp. Quý vị có 
thể tự hỏi bản thân một số câu hỏi sau và viết câu trả 
lời ra giấy:

• Làm thế nào để quý vị nhận ra rằng mình đang 
căng thẳng?

• Quý vị hành động như thế nào và cảm thấy  
ra sao?

• Có những vật dụng cá nhân nào trong cuộc sống 
hoặc những hành động nào mà quý vị làm để cảm 
thấy tốt hơn? Điều này có thể bao gồm hỗ trợ về 
thể chất, tình cảm, các mối quan hệ, tinh thần và 
văn hóa.

• Quý vị ứng phó với căng thẳng như thế nào?

• Ba điều quý vị có thể làm để giải tỏa tâm lý sau 
một trải nghiệm căng thẳng là gì?
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• KẾT NỐI: Việc kết nối với những người khác đóng 
vai trò rất quan trọng trong việc tăng khả năng chống 
chịu và phục hồi sau thảm họa. Hãy suy nghĩ về:

• Trong mạng lưới người quen, bạn bè và gia đình 
của quý vị, quý vị có thể tìm đến ai khi gặp nhiều 
căng thẳng? Hãy nêu cụ thể và cho những người 
đó biết rằng họ là người hỗ trợ quý vị trong trường 
hợp xảy ra thảm họa/trường hợp khẩn cấp. Liệt kê 
cả những người liên lạc ở thành phố khác.

• Những người quý vị đã biết là ai? Những người 
nào quý vị coi là một phần trong cộng đồng của 
quý vị? Hàng xóm của quý vị là những ai? Giới 
thiệu về bản thân quý vị. Bắt đầu cuộc trò chuyện 
bằng cách nói về tác động của trường hợp khẩn 
cấp đến cộng đồng địa phương của quý vị.

• TÌM HIỂU VỀ CÁC DỊCH VỤ TRONG KHU VỰC 
CỦA QUÝ VỊ: Quý vị và những người thân của 
quý vị sử dụng các dịch vụ nào trong cộng đồng địa 
phương để tăng cường sức khỏe nói chung và giảm 
bớt căng thẳng? Đó có thể là hoạt động giải trí, cũng 
như các dịch vụ chính thức như tư vấn tâm lý. Hãy 
nghĩ xem quý vị sẽ tiếp tục các hoạt động này như thế 
nào trong trường hợp xảy ra thảm họa hoặc trường 
hợp khẩn cấp. Hawai‘i CARES là một nguồn lực tuyệt 
vời cho những người cần giúp đỡ. Các tư vấn viên 
được đào tạo luôn sẵn sàng và có thể giúp kết nối 
quý vị với các nguồn lực địa phương bao gồm hỗ trợ 
khủng hoảng, nguồn lực hỗ trợ sức khỏe tâm thần 
hoặc các dịch vụ điều trị sử dụng chất gây nghiện. 

Hãy gọi đến Hawai‘i CARES theo số 1-800-753-6879 
hoặc truy cập https://hicares.hawaii.gov/.

• CHUẨN BỊ NGĂN NẮP: Chuẩn bị ngăn nắp giúp 
chúng ta có cảm giác mình kiểm soát được tình hình 
sau trường hợp khẩn cấp.

• Làm thế nào để quý vị kết nối với các thành viên 
trong gia đình, bao gồm con em quý vị sau khi xảy 
ra thảm họa hoặc trường hợp khẩn cấp?

• Quý vị hoặc người thân của quý vị có đang tích 
cực kiểm soát bất kỳ tình trạng sức khỏe thể chất 
hoặc tinh thần nào không?

• Liệt kê các loại thuốc hoặc hỗ trợ y tế mà quý vị 
hiện đang sử dụng trong kế hoạch tự chăm sóc và 
để chúng vào bộ dụng cụ của quý vị.

• Những điều gì là không thể thay thế trong cuộc 
sống của quý vị và có ý nghĩa to lớn đối với quý vị 
hoặc những người thân yêu của quý vị? Suy nghĩ 
về những cách quý vị có thể bảo vệ những điều 
đó trong trường hợp khẩn cấp. Một số người cảm 
thấy được an ủi khi mang theo thứ gì đó gợi nhớ 
về gia đình/cộng đồng của họ khi đi sơ tán.

• Quý vị làm thế nào để xoay sở và chăm sóc cho 
thú cưng trong trường hợp xảy ra thảm họa/
trường hợp khẩn cấp? Thú cưng có thể là một 
phần quan trọng trong cuộc sống của chúng ta, 
đem lại cho chúng ta sự an ủi và hỗ trợ.
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DANH SÁCH KIỂM TRA ĐỒ DÙNG TRONG TRƯỜNG 
HỢP KHẨN CẤP

CHUẨN BỊ ĐỒ DÙNG 
TRONG TRƯỜNG HỢP 
KHẨN CẤP CỦA QUÝ VỊ
Các dịch vụ cấp nước, điện, điện thoại và khí đốt tự 
nhiên thường bị hạn chế khi xảy ra thảm họa. Các cửa 
hàng có thể đóng cửa và nếu mở cửa thì cũng có rất ít 
các mặt hàng. Có thể mất vài tuần để các cửa hàng của 
Hawaii bổ sung thêm hàng hóa. Hãy luôn đóng gói sẵn 
bộ dụng cụ trong trường hợp khẩn cấp và sẵn sàng lên 
đường bất kỳ lúc nào.

Đầu tiên, hãy chuẩn bị một bộ dụng cụ sinh tồn trong 
nhà để phòng trường hợp quý vị cần trú ẩn tại chỗ trong 
một khoảng thời gian. Tối thiểu là hãy đảm bảo rằng quý 
vị có nước, đồ ăn, đồ dùng sơ cứu và vệ sinh, quần áo 
và túi ngủ, các dụng cụ và các vật dụng đặc biệt cho 
các tình trạng y tế. Quý vị nên chuẩn bị đủ đồ dùng cho 
ít nhất hai tuần. Nếu có thể, hãy chuẩn bị thêm túi ngủ, 
đồ giải trí và các đồ dùng khác. Quý vị có thể bảo quản 
bộ dụng cụ của mình trong một thùng đựng rác lớn, có 
nắp đậy, hộp nhựa đựng đồ có nắp và bánh xe, ba lô 
cắm trại, hoặc một chiếc túi vải thô.

Sau đó, hãy đóng gói những đồ dùng này càng nhiều 
càng tốt trong một “bộ dụng cụ di chuyển” di động để có 
thể sẵn sàng trong trường hợp cần sơ tán. Nơi trú ẩn 
sơ tán khẩn cấp KHÔNG có đồ ăn, nước hoặc đồ dùng. 
Nếu quý vị quyết định chuyển đến nơi trú ẩn trong cơn 
bão, quý vị phải mang theo đồ dùng trong trường hợp 
thảm họa của mình, vì vậy quý vị nên mang theo càng 
nhiều đồ trong bộ đồ dùng khẩn cấp của mình càng tốt. 
Ba lô chống thấm nước là dụng cụ đựng đồ tuyệt vời. 
Quý vị cũng có thể sử dụng một chiếc túi có bánh xe 
hoặc một chiếc xô 5 gallon có nắp đậy.

Cuối cùng, hãy đảm bảo rằng quý vị cất các đồ dùng 
khẩn cấp của mình ở một vài nơi, chẳng hạn như ở 
trường học hoặc nơi làm việc. Quý vị không bao giờ biết 
thảm họa sẽ xảy ra khi nào hoặc ở đâu.
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 □ NƯỚC ĐỰNG TRONG CHAI NHỰA
 Chuẩn bị một gallon cho mỗi người mỗi ngày, đủ dùng trong hai tuần. Nếu nhiều hơn thì càng tốt.

 □ ĐỒ ĂN KHÔNG DỄ HỎNG
 Đồ đóng hộp ăn liền bao gồm: thịt, cá và gia cầm, trái cây, rau và súp cũng như nước trái cây, các món ăn chính  
 (muối, đường, hạt tiêu, gia vị, v.v.), đồ ăn năng lượng, vitamin, đồ ăn cho trẻ sơ sinh và đồ ăn nhẹ yêu thích.

 □ QUẦN ÁO VÀ TÚI NGỦ
  Một bộ đồ đầy đủ để thay cho mỗi người, tã/bỉm cho trẻ sơ sinh, giày bền hoặc ủng bảo hộ lao động, áo mưa, 

chăn hoặc túi ngủ, mũ và găng tay, kính râm.

 □ CÔNG CỤ VÀ ĐỒ DÙNG
  Kế hoạch trong trường hợp khẩn cấp, tiền mặt, các tài liệu quan trọng (giấy khai sinh, thẻ An Sinh Xã Hội, hợp 

đồng bảo hiểm, v.v.), cốc giấy, đĩa và đồ dùng bằng nhựa, đài radio chạy bằng pin và pin dự phòng, đèn pin và pin 
dự phòng, tiền mặt hoặc séc du lịch, tiền lẻ, dụng cụ mở nắp hộp thủ công, dao hữu dụng, găng tay, bình cứu hỏa, 
lều, kìm, băng keo, la bàn, diêm không thấm nước, giấy nhôm, hộp nhựa đựng đồ, pháo hiệu, giấy, bút chì, bộ may 
vá, ống nhỏ thuốc, cờ lê, còi, tấm chất dẻo, bản đồ.

 □ BỘ DỤNG CỤ SƠ CỨU
  Bao gồm băng dán vết thương, khăn lau chứa cồn, 

kem kháng sinh và các đồ dùng chăm sóc vết thương 
khác. Bổ sung thuốc không cần kê toa như Ibuprofen 
hoặc aspirin, thuốc kháng axit, ipecac hoặc than hoạt 
tính (để gây nôn), thuốc nhuận tràng, hoặc thuốc làm 
mềm phân.

 □ THUỐC THEO TOA
  Trao đổi với nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe 

của quý vị để nhận thêm thuốc nếu có thể. Bao gồm 
các loại thuốc theo toa như insulin, thuốc tim và huyết 
áp, thậm chí là thêm một cặp kính. (LƯU Ý: Thuốc theo 
toa có hạn dùng và cần được thay thế.)

 □ ĐỒ DÙNG VỆ SINH

  Giấy vệ sinh, khăn ướt, xà phòng, chất tẩy lỏng, đồ 
dùng cho phụ nữ, chất khử mùi, kem đánh răng hoặc 
đồ dùng cho răng giả, bàn chải đánh răng, túi đựng rác 
và dây rút bằng nhựa, xô nhựa có nắp đậy kín, xịt khử 
trùng, kem chống nắng, kem chống muỗi và thuốc tẩy 
gia dụng.

DANH SÁCH KIỂM TRA ĐỒ DÙNG TRONG TRƯỜNG 
HỢP KHẨN CẤP‡

Hãy thảo luận danh sách này với gia đình để xác định các vật dụng quan trọng nhất cho gia đình quý vị.
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ĐỒ DÙNG CHO  
THÚ CƯNG 
Thú cưng, cũng như con người, cần đồ dùng trong 
trường hợp khẩn cấp. Sau đây là một số thứ quý vị có 
thể muốn để trong bộ đồ dùng khẩn cấp cho thú cưng 
của quý vị.

 □ Nước và đồ ăn (đồ hộp và nước đóng chai đủ dùng 
trong hai tuần)

 □ Thuốc đủ dùng trong hai tuần (thuốc theo toa có hạn 
dùng và cần được thay thế) 

 □ Bản sao hồ sơ y tế của thú cưng

 □ Đồ chơi

 □ Khay vệ sinh dùng một lần cho mèo, cùng với cát vệ 
sinh hoặc khăn giấy cho mèo

 □ Túi ni lông để đựng chất thải

 □ Túi du lịch, lồng hoặc thùng chở để giữ thú cưng, 
cùng với lót thùng

 □ Vòng cổ và dây xích (nên dùng vòng cổ để đảm bảo 
an toàn)

 □ Dây xích dài và cọc sân, đặc biệt là đối với những 
chú chó to

 □ Bát ăn

 □ Ảnh chụp gần đây của thú cưng

 □ Chăn ấm

 □ Thông tin liên lạc của bác sĩ thú ý
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CHUẨN BỊ ĐỂ ỨNG PHÓ VỚI BÃO§

Các hòn đảo của Hawaii nằm giữa đường đi của những cơn bão. Mùa bão kéo dài từ ngày 1 tháng 6 đến ngày 
30 tháng 11, mặc dù các cơn bão cũng xuất hiện bên ngoài khoảng thời gian theo mùa này. Các cơn áp thấp 
nhiệt đới cũng như bão mạnh thường hình thành ngoài khơi Trung Mỹ và di chuyển theo hướng Tây trong 
khoảng từ 10 độ đến 20 độ vĩ bắc.

HÃY NHẮN TIN, ĐỪNG 
GỌI ĐIỆN

Không để đường dây điện thoại 
bận trong trường hợp khẩn cấp. 
Nhắn tin tốn ít băng thông hơn 

gọi điện.

CHUẨN BỊ CHO NGÔI NHÀ

• DỌN DẸP rác vụn xung quanh nhà để tránh gió bão 
cuốn đồ vật vào nhà và làm hư hỏng tài sản. Điều này 
bao gồm việc dọn dẹp các cây cối bị hư hại và cắt tỉa 
những cành nhô ra ngoài.

• CHẰNG BUỘC các đồ vật nhẹ trong sân và  
quanh nhà cũng như neo giữ đồ đạc  
có thể bay lên.

• KIỂM TRA và dọn sạch tất cả các rãnh nước mưa.

• LẮP ĐẶT cửa chớp chống bão vĩnh viễn hoặc cửa  
sổ bằng ván với gỗ bên ngoài hoặc ván gỗ chuyên  
dụng 5/8".

• NGHE hướng dẫn trên đài radio, TV hoặc thiết bị di 
động khi còi cảnh báo phát ra âm thanh.

• DI CHUYỂN đến một căn phòng trung tâm ở tầng một 
hoặc nơi chắc chắn nhất trong nhà quý vị.

• Ở trong nhà và tránh xa cửa sổ và cửa ra vào cho đến 
khi nhận được thông báo “mọi việc đã ổn”. 

CHUẨN BỊ ỨNG PHÓ VỚI 
BÃO VÀ BÃO NHIỆT ĐỚI  
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QUÝ VỊ CÓ SỐNG TRONG KHU VỰC XẢY RA SÓNG THẦN KHÔNG?

Đưa thông tin về tuyến đường sơ tán và điểm hẹn gặp mặt của gia đình vào Kế Hoạch Trong Trường Hợp 
Khẩn Cấp của quý vị. Xem bản đồ khu vực sơ tán sóng thần trực tuyến tại www.ready.hawaii.gov.

GIỮ AN TOÀN

• NGHE còi báo động — Trong các cảnh báo sóng thần khẩn cấp tại địa phương, thời gian các con sóng di chuyển đến 
có thể chỉ từ 10–20 phút sau khi có còi báo động. Khi cảnh báo sóng thần từ xa được phát đi, còi báo động sơ tán sẽ 
vang lên ít nhất 3 giờ trước thời điểm sóng đến.

• DI CHUYỂN vào đất liền, cách bờ biển, đường thủy hoặc bến du thuyền khoảng 100 feet hoặc di chuyển lên tầng thứ 
tư trở lên của một tòa nhà có kết cấu bằng thép hoặc bê tông cốt thép và cao từ 10 tầng trở lên.

• Ở một nơi an toàn và không quay trở lại các khu vực ven biển cho đến khi các viên chức phụ trách trường hợp khẩn 
cấp thông báo mọi việc đã ổn.

CHUẨN BỊ CHO SÓNG THẦN

QUÝ VỊ CÓ SỐNG TRONG KHU VỰC XẢY RA LŨ LỤT KHÔNG? 

Đ Đa thông tin vĐ tuyĐn ĐĐ Đng sĐ tán và ĐiĐm hĐn gĐp mĐt cĐa gia Đình vào KĐ HoĐch Trong TrĐĐng HĐp KhĐn CĐp cĐa quĐ vĐ. Xem bĐn ĐĐ khu vĐc lĐ lĐt trĐc tuyĐn 

tĐi http://gis.hawaiinfip.org/FHAT.

CẢNH GIÁC

• NGHE thông tin cảnh giác lũ quét, cảnh báo lũ lụt và thông báo về lũ lụt.

• DI CHUYỂN nhanh chóng đến vùng đất cao hơn và thoát ra khỏi các khu vực có thể bị ngập lụt, như chỗ đất lún, 
điểm trũng, rãnh hẻm núi, v.v.

• Ở một nơi an toàn cho đến khi nước lũ rút bớt hoặc cho đến khi nhân viên cấp cứu có thể đến chỗ quý vị.

CHUẨN BỊ CHO LŨ LỤT

TRONG CƠN BÃO 
/BÃO NHIỆT ĐỚI

XÁC ĐỊNH ĐỊA ĐIỂM SƠ 
TÁN CỦA QUÝ VỊ

TRONG SÓNG THẦN TRONG LŨ LỤT

TỪ NHÀ

TỪ NƠI LÀM VIỆC

TỪ TRƯỜNG
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V

CẢNH BÁO

THÔNG TIN CẢNH GIÁC

THÔNG BÁO

TUYÊN BỐ THÔNG TIN

Có thể xảy ra lũ lụt ven biển nguy hiểm 
& dòng chảy mạnh

Có thể xảy ra sóng thần từ xa

Có thể có dòng chảy mạnh và sóng nguy 
hiểm cho những người ở trong/rất gần nước

Không có mối đe dọa hoặc sự kiện rất xa  
& không xác định được mối đe dọa

Di chuyển đến vùng đất cao  
hoặc đất liền

Tiếp tục theo dõi các thông tin  
quan trọng. Chuẩn bị sẵn sàng  

để hành động

Tránh xa nước, tránh xa 
các bãi biển và đường thủy

Hãy bình tĩnh

THÔNG BÁO, THÔNG TIN CẢNH GIÁC VÀ CẢNH BÁO KHÁC 
NHAU NHƯ THẾ NÀO?

Các hiĐn tĐĐng thĐi tiĐt khĐc nghiĐt khác www.weather.gov/hfo/prod_questions.

• THÔNG TIN CẢNH GIÁC được đưa ra để mọi người có thời gian chuẩn bị và lập kế hoạch cho các 
mối đe dọa từ thời tiết đã được dự kiến, nhưng vẫn chưa đến.

• CẢNH BÁO được đưa ra khi một mối đe dọa đang xảy ra hoặc sắp xảy ra và cần phải có hành động 
ngay lập tức để bảo vệ tính mạng và tài sản.

• THÔNG BÁO được đưa ra khi điều kiện thời tiết tác động đến cuộc sống của chúng ta theo những cách 
không đe dọa trực tiếp đến tính mạng và tài sản nhưng việc bỏ qua chúng có thể dẫn đến các tình trạng 
nguy hiểm.

* Thông báo về Sóng Thần nghiêm trọng hơn so với thông tin cảnh giác, còn với bão, thông tin cảnh giác nghiêm trọng hơn so 
với thông báo. 
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CÁC TÙY CHỌN VỀ NƠI TRÚ 
ẨN ĐỂ CÂN NHẮC

KẾ HOẠCH TRONG TRƯỜNG HỢP KHẨN CẤP‡

LẬP KẾ HOẠCH CHO SỨC KHỎE THỂ CHẤT VÀ SỰ AN TOÀN CỦA QUÝ VỊ. Việc có Kế Hoạch Trong Trường 
Hợp Khẩn Cấp cho Gia Đình cũng rất quan trọng. Chọn địa điểm gặp gỡ trong trường hợp khẩn cấp và nơi  
trú ẩn, sau đó kiểm tra xem kế hoạch đó hoạt động như thế nào. Các trường hợp khẩn cấp có thể xảy ra bất 
cứ lúc nào mà không có cảnh báo trước. Nhà hoặc văn phòng của quý vị có thể hoặc không phải là nơi an  
toàn nhất.

• TRÚ ẨN TẠI CHỖ: Điều này có nghĩa là ở nguyên 
tại nơi quý vị đang ở, trong nhà, cho đến khi các viên 
chức thông báo rằng quý vị có thể rời đi một cách  
an toàn.

• TRÚ ẨN VỚI GIA ĐÌNH HOẶC BẠN BÈ: Nếu ngôi 
nhà của quý vị không an toàn trong cơn bão hoặc 
thảm họa khác và quý vị biết ai đó có ngôi nhà an 
toàn hơn, hãy xin được ở lại nhà của họ.

• ĐẾN NƠI TRÚ ẨN: Đôi khi, nơi an toàn nhất cho 
các gia đình là nơi trú ẩn khẩn cấp. Trong thảm họa, 
địa điểm trú ẩn sẽ được thông báo trên đài radio và 
truyền hình, cũng như trang web của Sở Y Tế 
health.hawaii.gov.

Gia đình quý vị có thể được an toàn bằng cách làm việc 
cùng nhau và lên kế hoạch trước. Hãy sử dụng bảng 
thông tin trong tập sách này để lập kế hoạch.

ĐỪNG QUÊN THÚ CƯNG CỦA QUÝ VỊ!

Thú cưng cần sự giúp đỡ của quý vị để được an toàn 
trong trường hợp khẩn cấp. Hãy sử dụng bảng thông tin 
trong tập sách này để giúp thú cưng của quý vị ứng phó 
với thảm họa.
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Địa Điểm Gặp Gỡ Trong Khu Phố: 
Nếu quý vị cần rời khỏi nhà, quý vị sẽ đi đâu (gần đó)?

 

Nơi Trú Ẩn Số 1: 
Xác định nơi trú ẩn khẩn cấp gần nhà quý vị.

 

Người Liên Lạc Tại Địa Phương: 
Nếu quý vị không thể đến địa điểm gặp gỡ và không liên lạc được 
với gia đình qua điện thoại, thì quý vị sẽ gọi cho ai?

 

Địa Điểm Gặp Gỡ Bên Ngoài Khu Phố: 
Nếu quý vị không thể về nhà, quý vị sẽ đi đâu (xa nhà)?

 

Nơi Trú Ẩn Số 2: 
Xác định nơi trú ẩn khẩn cấp gần trường/nơi làm việc của quý vị.

 

Người Liên Lạc Ngoài Địa Phương: 
Nếu quý vị không thể đến địa điểm gặp gỡ, không liên lạc được với 
gia đình qua điện thoại hoặc không gọi được cho người liên lạc tại 
địa phương, thì quý vị sẽ gọi cho ai?

THÔNG TIN CƠ BẢN VỀ HỘ GIA ĐÌNH   
Hãy viết thông tin cơ bản về gia đình quý vị vào tờ thông tin bên dưới. Đừng quên ghi lại các số điện thoại được lưu 
trong điện thoại di động của quý vị trong trường hợp quý vị bị mất điện thoại hoặc hết pin. Cập nhật danh sách này 
khi cần thiết.

THÔNG TIN VỀ GIA ĐÌNH

Tên Gia Đình: Ngày:

Địa Chỉ: Điện Thoại:

TÊN CỦA  
THÚ CƯNG CHỦ GIỐNG / SỐ ID ĐỒ ĂN  

HÀNG NGÀY
CÁC NHU CẦU ĐẶC BIỆT / 
THUỐC MEN

Tên / Họ: Tuổi: Giới Tính: Điện Thoại Di Động:
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TIỀN SỬ Y TẾ GIA ĐÌNH 

Sắp xếp thông tin sức khỏe cho từng thành viên trong gia đình và ghi ở đây. Hãy nhớ bao gồm MỌI thuốc theo toa, 
bao gồm kính mắt và máy trợ thính, và ghi bằng chữ in hoa rõ ràng để người khác có thể đọc được. Nếu quý vị cần 
thêm chỗ, hãy sao chép thêm trang này.

 
Kính Mắt Theo Toa: Trái     Phải

 
Kính Áp Tròng Theo Toa: Trái     Phải

 

Nhà Cung Cấp Dịch Vụ Chăm Sóc Chính:

 
Loại Máy Trợ Thính:

Tên Bệnh Nhân:

 

Dị Ứng:

 
Loại Pin:

Tình Trạng Y Tế: Thuốc: Liều Dùng: Tần Suất:

 
Kính Mắt Theo Toa: Trái     Phải

 
Kính Áp Tròng Theo Toa: Trái     Phải

 

Nhà Cung Cấp Dịch Vụ Chăm Sóc Chính:

 
Loại Máy Trợ Thính:

Tên Bệnh Nhân:

 

Dị Ứng:

 
Loại Pin:

Tình Trạng Y Tế: Thuốc: Liều Dùng: Tần Suất:

15  |  Chuẩn Bị Sẵn Sàng cho Gia Đình trong Trường Hợp Khẩn Cấp



SỐ ĐIỆN THOẠI

THÔNG TIN VỀ BẢO HIỂM SỨC KHỎE

HÃNG BẢO HIỂM ĐỊA CHỈ

Chung:

Yêu Cầu Thanh Toán:

Chung:

Yêu Cầu Thanh Toán:

Chung:

Yêu Cầu Thanh Toán:

Chung:

Yêu Cầu Thanh Toán:

Chung:

Yêu Cầu Thanh Toán:

Chung:

Yêu Cầu Thanh Toán:

Chung:

Yêu Cầu Thanh Toán:

Chung:

Yêu Cầu Thanh Toán:

 
Bảo Hiểm Y Tế:

 
Bảo Hiểm Y Tế:

 
Chương Trình Bảo Hiểm 
Thuốc Theo Toa:

 
Bảo Hiểm Nhãn Khoa/Mắt:

 
Bảo Hiểm Y Tế:

 
QUEST/Medicaid/Medicare:

 
Bảo Hiểm Nha Khoa:

 
Bảo Hiểm Khuyết Tật:

SỐ HỢP ĐỒNG  
BẢO HIỂM
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CÁC NHÀ CUNG CẤP DỊCH VỤ CHĂM SÓC SỨC KHỎE

Ghi tên và số điện thoại của bất kỳ nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc nào khác ở đây. Ngoài ra, hãy xác định nhà cung 
cấp dịch vụ dự phòng cho các nhu cầu quan trọng như đồ ăn và ô-xy.

DỊCH VỤ TÊN ĐIỆN THOẠI DỊCH VỤ / NHẬN XÉT

Bác Sĩ:

Bác Sĩ:

Bệnh Viện:

Bệnh Viện:

Phòng Khám:

Phòng Khám:

Bác Sĩ Mắt 
/Bác Sĩ Nhãn Khoa:

Bác Sĩ Mắt 
/Bác Sĩ Nhãn Khoa:

Nha Sĩ:

Nha Sĩ:

Nhà Thuốc:

Nhà Thuốc:

Phụ Tá Sức Khỏe Tại Nhà 
hoặc Người Chăm Sóc 
Chuyên Khoa:

Phụ Tá Sức Khỏe Tại Nhà 
hoặc Người Chăm Sóc 
Chuyên Khoa:

Phụ Tá Sức Khỏe Tại Nhà 
hoặc Người Chăm Sóc 
Chuyên Khoa:
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Trường:

Bảo Hiểm cho Chủ Nhà 
/Người Thuê Nhà:

Nơi Làm Việc:

Khác:

Trường:

Bảo Hiểm Nhân Thọ:

Nơi Làm Việc

Chăm Sóc Ban Ngày:

Người Giữ Trẻ:

Khác:

Trường:

Bảo Hiểm Xe Hơi:

Nơi Làm Việc:

Khác:

Nơi Làm Việc:

Luật Sư:

Người Giữ Trẻ:

Khác:

Chương Trình Sau Giờ Học:

CÁC SỐ ĐIỆN THOẠI QUAN TRỌNG

TÊN ĐIỆN THOẠI NHẬN XÉT

Giữ sẵn các số điện thoại sau để quý vị không phải tìm trong trường hợp khẩn cấp.
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Thẻ An Sinh Xã Hội
Social Security 
(800) 772-1213 hoặc www.ssa.gov

Thẻ ID của Tiểu Bang Hawaii

Do Sở Phương Tiện Cơ Giới 
(Department of Motor Vehicles) 
của từng quận cấp

Quận Hawaii 
(808) 961-2222 hoặc www.hawaiicounty.gov/finance-state-id-gen-info

Quận Maui 
(808) 270-7363 hoặc  
www.co.maui.hi.us/1908/State-of-Hawaii-Identification-Cards

Thành Phố và Quận Honolulu 
(808) 532-7730 hoặc www.honolulu.gov/csd/stateid.html

Quận Kaua‘i 
(808) 421-4242 hoặc www.honolulu.gov/csd/vehicle

Bằng Lái Xe của Hawaii

Truy cập trang web của Quận của  
quý vị

Quận Hawai‘i 
(808) 961-2222 hoặc www.hawaiicounty.gov/finance-dl-general-info 

Quận Maui 
(808) 270-7363 hoặc www.co.maui.hi.us/1328/Motor-Vehicle-Licensing

Thành Phố và Quận Honolulu 
(808) 532-7730 hoặc www.honolulu.gov/csd/vehicle

Quận Kaua‘i 
(808) 421-4242 hoặc www.honolulu.gov/csd/vehicle

ỨNG PHÓ SAU THẢM HỌA

THAY THẾ CÁC TÀI LIỆU QUAN TRỌNG∆

Giấy Khai Sinh và Giấy Chứng Tử
State of Hawaii, Department of Public Health 
(808) 586-4533 hoặc health.hawaii.gov/vitalrecords

TÀI LIỆU NƠI LIÊN LẠC ĐỂ YÊU CẦU CẤP LẠI

Sau thảm họa, việc thay thế các tài liệu quan trọng bị mất hoặc bị mất cắp có thể là một thách thức đối với các cá 
nhân và/hoặc gia đình của họ.  Sau đây là danh sách thông tin liên hệ để xin cấp lại tài liệu bị mất hoặc bị mất cắp, và 
có thể xem trực tuyến tại https://dod.hawaii.gov/hiema/lost-document-replacement/.

Tất cả các tổ chức được liệt kê bên dưới đều cung cấp các nguồn lực trực tuyến. Nếu không có máy tính cá nhân, 
các thư viện công cộng và các cơ quan khác có thể cung cấp máy tính cho công chúng.

Vui lòng gửi email đến HawaiiEMA@hawaii.gov để yêu cầu sửa đổi hoặc gợi ý bổ sung các tài liệu khác.

Lưu ư: Sư có các chi phí liên quan ưưn viưc cưp lưi mưt sư tài liưu ưư ưc liưt kê dưưi ưây.
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Séc Ngân Hàng
Liên hệ với tổ chức tài chính của quý vị hoặc yêu cầu thông tin liên lạc 
từ Federal Deposit Insurance Corporation (FDIC) bằng cách gọi đến 
(877) 275-3342 hoặc www.fdic.gov

Thẻ EBT
State of Hawaii, Department of Human Services 
(808) 643-1643 hoặc www.humanservices.hawaii.gov/bessd/snap

Thẻ ATM và Thẻ Ghi Nợ
Liên hệ với tổ chức tài chính của quý vị hoặc yêu cầu thông tin liên lạc 
từ Federal Deposit Insurance Corporation (FDIC) bằng cách gọi đến 
(877) 275-3342 hoặc www.fdic.gov

Thẻ Medicare
Social Security Administration 
(800) 772-1213 hoặc www.socialsecurity.gov/medicarecard

Thẻ Medicaid
State of Hawaii, Department of Human Services, Med-Quest 
www.humanservices.hawaii.gov và nhấp vào “MEDQUEST (MQD)”  
ở cột bên phải.

Hồ Sơ Chủng Ngừa
State of Hawaii, Department of Public Health  
(808) 586-4665 hoặc health.hawaii.gov/docd/hawaii-immunization-registry

Thẻ “Xanh” Thường Trú Nhân

U.S. Citizenship and Immigration Services 
Truy cập www.uscis.gov và hoàn thành Biểu Mẫu I-90, đơn đăng ký cấp lại 
thẻ thường trú nhân, và nộp đơn trực tuyến hoặc qua đường bưu điện. Gọi 
đến (800) 375-5283 để kiểm tra trạng thái đơn đăng ký của quý vị.

Hồ Sơ Quân Nhân Hoa Kỳ
National Archives and Records Administration 
(866) 272-6272 hoặc www.archives.gov/contact

Thẻ ID Quân Nhân Hoa Kỳ

Với Thẻ Tiếp Cận Chung (Common Access Card, CAC) 
www.cac.mil/common-access-card/managing-your-cac

Với thẻ dành cho người phụ thuộc hoặc thẻ quân nhân về hưu 
www.cac.mil/uniformed-services-id-card/managing-your-id-card

Hộ Chiếu Hoa Kỳ

U.S. Department of State Passport Services, Consular Lost/Stolen  
Passport Section (202) 955-0430 hoặc (877) 487-2778 hoặc  
www.travel.state.gov/content/travel/en/passports/have-passport/ 

lost-stolen.html

Chìa Khóa Gửi Tiền An Toàn Liên hệ với tổ chức tài chính của quý vị

TÀI LIỆU NƠI LIÊN LẠC ĐỂ YÊU CẦU CẤP LẠI
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Thẻ Tín Dụng

Liên hệ với tổ chức cấp thẻ.  
Nếu quý vị không nhớ tất cả 
các thẻ tín dụng quý vị có, hãy xin 
báo cáo tín dụng từ một trong 
ba văn phòng tín dụng lớn.

American Express 
(800) 992-3404 hoặc www.home.americanexpress.com

Discover 
(800) 347-2683 hoặc www.discover.com/credit-cards/help-center

Master Card 
(800) 622-7747 hoặc www.mastercard.com/cgi-bin/emergserv.cgi

Visa  
(800) 847-2911 hoặc www.usa.visa.com

Trái Phiếu Tiết Kiệm của Hoa Kỳ
U.S. Department of Treasury 
(800) 722-2678 hoặc www.treasurydirect.gov

Báo Cáo Tín Dụng
Equifax, Experian hoặc TransUnion 
(877) 322-8228 hoặc www.annualcreditreport.com

Tờ Khai Thuế
Internal Revenue Service 
(800) 829-1040 hoặc tải về Yêu Cầu Bản Sao Tờ Khai Thuế tại  
www.irs.gov/pub/irs-pdf/f4506.pdf

Giấy Đăng Ký Kết Hôn hoặc  
Giấy Chứng Nhận Chung Sống  
Có Đăng Ký

State of Hawaii, Department of Public Health (808) 586-4665 hoặc  
health.hawaii.gov/vitalrecords

Cảnh Báo Gian Lận  
(hoặc Khóa Thẻ Tín Dụng)

Fraud Alerts (877) 438-4338: đường dây trợ giúp về hành vi trộm cắp 
danh tính hoặc liên hệ với Ủy Ban Thương Mại Liên Bang (Federal Trade 
Commission, FTC) tại www.ftc.gov

Thẻ (Thông Minh) ID Nhân  
Viên Liên Bang Cơ quan Liên Bang đã cấp Thẻ Thông Minh sẽ cấp lại thẻ.

Giấy Ly Hôn

Một văn bản chính thức từ tòa án cho phép chấm dứt một cuộc hôn nhân. 
Giấy này bao gồm thông tin chi tiết cụ thể về việc ly hôn.

Truy cập www.courts.state.hi.us/courts/family/family_courts  
để xem danh sách Các Tòa Án Gia Đình tại Hawaii; liên hệ với tòa án cho 
phép ly hôn.

Giấy Chứng Nhận Ly Hôn

Giấy chứng nhận ly hôn cho thấy tình trạng đã ly hôn nhưng không ghi tất 
cả các thông tin giống như giấy ly hôn.

Đối với các hồ sơ từ tháng 7 năm 1951 – tháng 12 năm 2002: 
State of Hawaii, Department of Public Health 
(808) 586-4533 hoặc health.hawaii.gov/vitalrecords

Từ tháng 1 năm 2003: hồ sơ ly hôn chỉ có sẵn thông qua tòa án quận. 
www.courts.state.hi.us/courts/circuit/circuit_courts

TÀI LIỆU NƠI LIÊN LẠC ĐỂ YÊU CẦU CẤP LẠI
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NGAY SAU KHỦNG HOẢNG∂

• Trước tiên, hãy đảm bảo rằng quý vị không bị thương, 
vì đôi khi những người sống sót không nhận ra rằng 
họ đã bị thương cho đến nhiều giờ sau đó.

• Nếu quý vị nhận thấy mình bị thương, hãy tìm kiếm sự 
điều trị y tế trước khi làm bất cứ điều gì khác.

• Sau đó, hãy tìm nơi an toàn để ở, nếu cần.

• Đừng quên báo cho một thành viên trong gia đình 
hoặc bạn bè biết quý vị đang ở đâu và làm thế nào để 
liên lạc với quý vị.

• Giữ kỹ giấy tờ tùy thân của quý vị và bất kỳ giấy tờ 
nào khác mà quý vị có thể cần, chẳng hạn như hồ sơ 
bảo hiểm, ngân hàng, tài sản và hồ sơ y tế.

Nếu quý vị gặp phải một thảm họa như bão, lũ 
lụt, hoặc thậm chí khủng bố, hay một sự kiện đau 
thương khác chẳng hạn như một vụ tai nạn xe hơi, 
cá nhân quý vị có thể bị ảnh hưởng bất kể quý vị có 
bị thương hay mất người thân hay không. Quý vị có 
thể bị ảnh hưởng ngay cả khi chỉ là người chứng 
kiến một thảm họa hoặc sự kiện đau thương khác. 
Việc có các dấu hiệu căng thẳng sau khi gặp một 
thảm họa hoặc sự kiện đau buồn là hoàn toàn bình 
thường, và điều quan trọng là quý vị phải theo dõi 
sức khỏe thể chất và cảm xúc của mình.

CÁC PHẢN ỨNG CÓ THỂ 
XẢY RA VỚI CĂNG THẲNG 
SAU THẢM HỌA∂

VỀ MẶT CẢM XÚC, QUÝ VỊ CÓ THỂ CẢM THẤY:

• Lo lắng hoặc sợ hãi 

• Choáng ngợp với nỗi buồn 

• Tức giận, đặc biệt là nếu sự kiện có liên quan đến  
bạo lực 

• Tội lỗi, ngay cả khi quý vị không kiểm soát được sự 
kiện đau thương 

• Quả cảm, như thể quý vị có thể làm bất cứ điều gì 

• Như thể quý vị có quá nhiều năng lượng hoặc không 
có chút năng lượng nào 

• Mất kết nối, không quan tâm đến bất cứ điều gì hoặc 
bất kỳ ai

• Tê liệt, không cảm nhận được niềm vui hay nỗi buồn

QUÝ VỊ CÓ THỂ CÓ CÁC PHẢN ỨNG THỂ  
CHẤT NHƯ:

• Đau bụng hoặc tiêu chảy 

• Đau đầu hoặc các cơn đau thể chất khác mà không có 
lý do rõ ràng 

• Ăn quá nhiều hoặc quá ít 

• Đổ mồ hôi hoặc ớn lạnh 

• Bắt đầu run (run rẩy) hoặc co giật cơ 

• Giật mình hoặc dễ bị giật mình 

QUÝ VỊ CÓ THỂ CÓ CÁC PHẢN ỨNG HÀNH  
VI NHƯ: 

• Khó đi vào giấc ngủ, ngủ không sâu giấc, ngủ quá 
nhiều hoặc khó thư giãn

• Nhận thấy năng lượng và mức độ hoạt động của quý 
vị tăng lên hoặc giảm xuống

• Thường xuyên cảm thấy buồn hoặc khóc

• Sử dụng đồ uống có cồn, thuốc lá, thuốc bất hợp 
pháp hoặc thậm chí thuốc theo toa để cố gắng giảm 
bớt cảm giác đau buồn hoặc để quên

• Nổi cơn thịnh nộ, cảm thấy thực sự bực bội và đổ lỗi 
cho người khác về mọi thứ

• Gặp khó khăn trong việc nhận giúp đỡ hoặc giúp đỡ 
người khác

• Gần như luôn muốn ở một mình và tách biệt bản thân
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QUÝ VỊ CÓ THỂ GẶP CÁC VẤN ĐỀ VỀ  
TƯ DUY NHƯ:

• Gặp khó khăn trong việc ghi nhớ

• Gặp khó khăn trong việc suy nghĩ rõ ràng và tập trung

• Cảm thấy lú lẫn

• Lo lắng rất nhiều

• Gặp khó khăn trong việc đưa ra quyết định 

• Gặp khó khăn khi nói về những gì đã xảy ra hoặc lắng 
nghe người khác

SỬ DỤNG ĐỒ UỐNG CÓ CỒN, THUỐC HOẶC 
CHẤT GÂY NGHIỆN SAU THẢM HỌA:Ω

• Một số người dùng nhiều đồ uống có cồn, thuốc theo 
toa hoặc chất gây nghiện hơn sau thảm họa. Quý vị 
có thể cảm thấy rằng sử dụng chất gây nghiện và 
đồ uống có cồn giúp quý vị thoát khỏi cảm giác tồi 
tệ hoặc các triệu chứng thể chất liên quan đến căng 
thẳng (ví dụ: đau đầu, căng cơ). Tuy nhiên, thực ra, 
chúng có thể làm cho những điều này trở nên tồi tệ 
hơn về lâu dài vì chúng làm gián đoạn chu kỳ giấc ngủ 
tự nhiên, gây ra các vấn đề sức khỏe, cản trở các mối 
quan hệ và tạo ra khả năng phụ thuộc vào chất này.
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CÁC PHẢN ỨNG CÓ THỂ CÓ VỚI THẢM HỌA HOẶC SỰ KIỆN ĐAU THƯƠNG ĐỐI VỚI TRẺ EM∂

•  Trẻ em phản ứng với đau thương theo cách khác với người lớn. Một số trẻ có thể phản ứng ngay lập tức; những trẻ 
khác có thể có dấu hiệu cho thấy trẻ đang gặp khó khăn sau đó rất lâu.

•  Trẻ Sơ Sinh và Trẻ Chập Chững Biết Đi, 0–2 tuổi, không thể hiểu rằng một sự kiện đau thương đang diễn ra, 
nhưng trẻ biết khi người chăm sóc của trẻ buồn bã. Trẻ có thể bắt đầu thể hiện những cảm xúc giống như người 
chăm sóc của trẻ, hoặc trẻ có thể hành động khác, như khóc không có lý do, tách mình khỏi mọi người và không 
chơi với đồ chơi của trẻ.

• Trẻ em, 3–5 tuổi, có thể hiểu ảnh hưởng của sự kiện đau thương. Trẻ có thể gặp khó khăn khi phải thích nghi với 
sự thay đổi và mất mát. Trẻ có thể phụ thuộc vào những người lớn xung quanh để giúp trẻ cảm thấy tốt hơn.

• Trẻ em, 6–10 tuổi, có thể sợ đến trường và không dành thời gian cho bạn bè. Trẻ có thể gặp khó khăn trong việc 
tập trung và học kém. Một số trẻ có thể trở nên hung hăng mà không có lý do rõ ràng. Hoặc trẻ có thể hành động 
như trẻ nhỏ hơn tuổi bằng cách yêu cầu được cha mẹ hoặc người chăm sóc cho ăn hoặc mặc quần áo.

• Thanh thiếu niên và trẻ dây thì, 11–19 tuổi, trải qua rất nhiều thay đổi về thể chất và cảm xúc vì giai đoạn phát 
triển của các em. Do đó, các em có thể gặp khó khăn hơn khi ứng phó với sự kiện đau thương. Thanh thiếu niên 
lớn hơn có thể phủ nhận phản ứng của các em đối với bản thân và người chăm sóc. Các em có thể trả lời theo thói 
quen “Con không sao” hoặc thậm chí im lặng khi khó chịu. Hoặc, các em có thể phàn nàn về những cơn đau nhức 
thể chất vì các em không thể xác định được điều gì đang thực sự ảnh hưởng đến cảm xúc của các em. Một số có 
thể bắt đầu tranh cãi ở nhà và/hoặc ở trường, chống lại bất kỳ cấu trúc hoặc thẩm quyền nào. Các em cũng có thể 
có những hành vi nguy cơ như sử dụng đồ uống có cồn hoặc chất gây nghiện.
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HỖ TRỢ BẢN THÂN

CÁC LỜI KHUYÊN THIẾT  

THỰC ĐỂ GIẢM CĂNG THẲNG◊

Những hoạt động kiểm soát căng thẳng này có vẻ 
hiệu quả với hầu hết mọi người. Hãy sử dụng những 
hoạt động phù hợp với quý vị.

• Nói chuyện với những người có thể hiểu và chấp nhận 
cảm xúc của quý vị. Liên lạc với một người bạn đáng 
tin cậy, thành viên trong gia đình hoặc nhà lãnh đạo 
đức tin để tìm hiểu ý nghĩa của sự kiện này đối với 
quý vị. Kết nối với những người sống sót khác sau 
thảm họa hoặc các sự kiện đau thương và chia sẻ trải 
nghiệm của quý vị.

• Chuyển động cơ thể giúp loại bỏ sự tích tụ của các 
hormone căng thẳng. Tập thể dục một lần mỗi ngày 
hoặc tập nhẹ nhàng hơn trong ngày. Hãy cẩn thận 
đừng nhắc vật nặng. Quý vị có thể khiến cơ bắp bị 
tổn hại nếu có quá nhiều adrenaline trong cơ thể. Nếu 
quý vị không thích tập thể dục, hãy làm điều gì đó đơn 
giản, chẳng hạn như đi bộ, thư giãn nhẹ nhàng hoặc 
thiền định.

• Hít thở sâu. Việc thường xuyên hít thở sâu nhiều lần 
trong ngày có thể mang lại lợi ích cho hầu hết tất cả 
mọi người. Hít thở sâu có thể đẩy căng thẳng ra khỏi 
cơ thể và giúp quý vị bình tĩnh lại. Việc này thậm chí 
có thể giúp ngăn chặn cơn hoảng loạn.

• Nghe nhạc. Âm nhạc giúp cơ thể thư giãn một cách tự 
nhiên. Bật nhạc theo nhịp thở hoặc nhịp tim của quý 
vị. Tạo danh sách nhạc thư giãn cho chính mình và 
nghe thường xuyên.

• Chú ý đến thể chất của bản thân. Hãy bảo đảm quý 
vị ngủ đủ và nghỉ ngơi mỗi ngày. Đừng để cuối tuần 
mới nghỉ ngơi. Ăn các bữa ăn và đồ ăn nhẹ lành 
mạnh, đồng thời đừng quên uống nhiều nước. Tránh 
caffeine, thuốc lá và đồ uống có cồn, đặc biệt là với 
một lượng lớn. Ảnh hưởng của chúng tăng lên gấp 
bội khi quý vị căng thẳng và có thể gây hại, cũng như 
khiến mọi thứ trở nên tồi tệ hơn.

• Sử dụng các biện pháp ứng phó đã biết. Quý vị đã xử 
lý các sự kiện đau thương trong quá khứ như tai nạn 
xe hơi hay người thân qua đời như thế nào? Điều gì 
có ích khi đó (ví dụ: dành thời gian cho gia đình, đi 
họp nhóm hỗ trợ)? Hãy thử sử dụng những kỹ năng 
ứng phó đó bây giờ.
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SỬ DỤNG ĐỒ UỐNG CÓ CỒN, THUỐC VÀ CHẤT GÂY NGHIỆNΩ 

Nếu việc sử dụng đồ uống có cồn hoặc chất gây nghiện của quý vị đã tăng lên kể từ khi thảm họa xảy ra hoặc 
đang gây ra các vấn đề cho quý vị, thì quý vị phải giảm mức độ sử dụng hoặc tìm kiếm sự trợ giúp để kiểm 
soát việc sử dụng của mình.

• Chú ý đến bất kỳ sự thay đổi nào trong việc sử dụng đồ uống có cồn và/hoặc chất gây nghiện của quý vị.

• Sử dụng đúng các loại thuốc theo toa và không cần kê toa theo chỉ định.

• Ăn uống điều độ, tập thể dục, ngủ đủ giấc và nhờ gia đình cũng như những người khác hỗ trợ.

• Tham khảo ý kiến của chuyên gia chăm sóc sức khỏe về những cách an toàn để giảm lo lắng, trầm cảm, căng cơ 
và khó ngủ.

 Nếu quý vị từng có vấn đề về đồ uống có cồn, thuốc hoặc chất gây nghiện:

• Đối với những người đã bỏ đồ uống có cồn hoặc chất gây nghiện thành công, việc trải qua một thảm họa đôi khi có 
thể khiến họ bị thôi thúc mạnh mẽ để uống hoặc sử dụng lại. Đôi khi, thảm họa có thể khiến họ muốn hồi phục tốt 
hơn.  Dù trải nghiệm của quý vị là gì, điều quan trọng là quý vị phải lựa chọn một cách có ý thức để duy trì trạng 
thái phục hồi.

• Tăng cường tham gia vào các nhóm hỗ trợ xử lý vấn đề lạm dụng chất gây nghiện.

• Nếu quý vị đang nhận tư vấn về khủng hoảng sau thảm họa, hãy nói chuyện với tư vấn viên của quý vị về việc 
quý vị từng sử dụng đồ uống có cồn hoặc chất gây nghiện trong quá khứ.

• Nếu quý vị buộc phải chuyển đi khỏi cộng đồng địa phương của mình, hãy nói chuyện với nhân viên xử lý thảm 
họa để được giúp xác định các nhóm phục hồi sau sử dụng đồ uống có cồn hoặc chất gây nghiện gần đó, hoặc 
yêu cầu họ giúp tổ chức một nhóm hỗ trợ mới.

• Nói chuyện với gia đình và bạn bè về việc hỗ trợ quý vị tránh sử dụng đồ uống có cồn hoặc chất gây nghiện.

• Nếu quý vị có nhà tài trợ hoặc tư vấn viên về lạm dụng chất gây nghiện của chương trình 12-Step, hãy nói 
chuyện với họ về hoàn cảnh của quý vị.

• Tăng cường sử dụng các hỗ trợ khác đã giúp quý vị tránh tái sử dụng đồ uống có cồn hoặc chất gây nghiện.
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HỖ TRỢ THANH THIẾU NIÊN∂

CÁCH CHA MẸ, NGƯỜI CHĂM SÓC VÀ GIÁO 
VIÊN CÓ THỂ HỖ TRỢ TRẺ PHỤC HỒI:

• Chú ý đến trẻ và lắng nghe trẻ.

• Cho phép trẻ đặt câu hỏi.

• Trẻ có thể ứng phó tốt hơn với sự kiện đau thương 
hoặc thảm họa bằng cách giúp đỡ người khác. 
Khuyến khích trẻ thực hiện những hoạt động như vậy.

• Cho trẻ biết rằng trẻ không có lỗi khi những điều 
không tốt xảy ra.

• Bạo lực có thể khiến trẻ sợ hãi hơn hoặc dẫn đến tổn 
thương nhiều hơn.

• Làm mẫu việc tự chăm sóc bản thân, thiết lập các thói 
quen, ăn uống lành mạnh, ngủ đủ giấc, tập thể dục và 
hít thở sâu để xử lý căng thẳng.

NÓI CHUYỆN VỚI TRẺ VÀ THANH THIẾU NIÊN 

VỀ CÁC THẢM HỌA HOẶC SỰ KIỆN ĐAU 

THƯƠNG:

• Trẻ Mầm Non, 0–5 tuổi: Hãy dành cho những trẻ còn 
rất nhỏ này nhiều sự âu yếm và hỗ trợ bằng lời nói:

• Hít thở sâu trước khi ôm hoặc bế trẻ lên và tập 
trung vào trẻ chứ không phải tổn thương.

• Cúi xuống ngang tầm mắt của trẻ và nói với giọng 
bình tĩnh, nhẹ nhàng bằng những từ mà trẻ có thể 
hiểu được.

• Nói với trẻ rằng quý vị vẫn quan tâm đến trẻ và sẽ 
tiếp tục chăm sóc trẻ để trẻ cảm thấy an toàn.
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• Mẫu Giáo đến Tuổi Dậy Thì, 6–19 tuổi: Nuôi dưỡng 
trẻ em và thanh thiếu niên trong độ tuổi này:

• Hỏi con quý vị hoặc những trẻ mà quý vị chăm sóc 
điều gì khiến trẻ lo lắng và điều gì có thể giúp trẻ 
ứng phó với những lo lắng đó.

• An ủi trẻ bằng những lời nói nhẹ nhàng, một cái ôm 
khi thích hợp hoặc chỉ cần có mặt bên cạnh trẻ.

• Dành nhiều thời gian cho trẻ hơn bình thường, dù 
chỉ trong một thời gian ngắn. Việc quay trở lại các 
hoạt động ở trường và trở lại với các thói quen ở 
nhà cũng rất quan trọng.

• Không yêu cầu trẻ đang bị tổn thương làm việc 
nhà trong một hoặc hai ngày. Sau đó, hãy đảm bảo 
rằng trẻ có các nhiệm vụ phù hợp với lứa tuổi và 
có thể tham gia theo cách khiến trẻ cảm thấy mình 
hữu ích.

• Hỗ trợ trẻ dành thời gian với bạn bè hoặc có thời 
gian yên tĩnh để viết hoặc sáng tạo nghệ thuật.

• Khuyến khích trẻ tham gia các hoạt động giải trí để 
trẻ có thể đi lại và chơi với những người khác.

• Giải quyết tổn thương của bản thân quý vị một 
cách lành mạnh. Không đánh, cô lập, bỏ rơi hoặc 
chế nhạo trẻ.

• Cho trẻ biết rằng quý vị quan tâm đến trẻ — dành 
thời gian làm điều gì đó đặc biệt với trẻ và đảm bảo 
dõi theo trẻ theo cách không xâm phạm.

LƯU Ý VỀ SỰ CẨN TRỌNG: Cẩn thận để không ép trẻ 
phải nói về sự tổn thương hoặc tham gia các hoạt động 
biểu đạt. Mặc dù hầu hết trẻ sẽ dễ dàng nói về những 
việc đã xảy ra, nhưng một số trẻ có thể trở nên sợ hãi. 
Một số trẻ thậm chí có thể bị tổn thương lần nữa khi nói 
về sự kiện đó, nghe người khác nói về sự kiện đó hoặc 
nhìn vào các bức vẽ sự kiện. Cho phép trẻ không tham 
gia vào các hoạt động này và theo dõi trẻ để phát hiện 
các dấu hiệu đau khổ.
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KHI NÀO CẦN TÌM GIÚP ĐỠ  
Hãy nhớ rằng cảm giác đau buồn về một thảm họa hoặc sự kiện đau thương thường phai dần theo thời gian 
(2–4 tuần sau sự kiện) khi quý vị trở lại với công việc thường ngày — và đặc biệt nếu quý vị đã thực hiện một số 
cách để tự giúp đỡ bản thân.  Nếu quý vị hoặc người mà quý vị chăm sóc tiếp tục có dấu hiệu căng thẳng và quý vị lo 
lắng về họ, thì quý vị có thể muốn tìm trợ giúp thêm.◊

Trong một số trường hợp, trẻ và gia đình của trẻ có thể gặp khó khăn khi vượt qua tổn thương. Cha mẹ hoặc 
người chăm sóc có thể sợ phải để trẻ một mình. Giáo viên có thể nhận thấy một học sinh đang khó chịu hoặc có vẻ 
khác. Việc tất cả mọi người làm việc cùng nhau có thể sẽ hữu ích. Cân nhắc nói chuyện với một chuyên gia sức khỏe 
tâm thần để giúp xác định các lĩnh vực khó khăn. Cùng nhau, mọi người có thể quyết định cách giúp đỡ và học hỏi 
lẫn nhau.∂

Sử dụng đồ uống có cồn, thuốc và chất gây nghiện sau thảm họaΩ

• Nếu quý vị cảm thấy mình đang sử dụng một lượng lớn thuốc theo toa hoặc thuốc không cần kê toa, hãy tham khảo 
ý kiến của chuyên gia chăm sóc sức khỏe.

• Hãy tìm kiếm sự hỗ trợ nếu quý vị nhận thấy rằng quý vị gặp nhiều khó khăn hơn trong việc kiểm soát việc sử dụng đồ 
uống có cồn/chất gây nghiện kể từ sau thảm họa.

• Nếu quý vị tin rằng quý vị có vấn đề về lạm dụng chất gây nghiện, hãy nói chuyện với bác sĩ hoặc tư vấn viên của 
quý vị về vấn đề đó.
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CÁC NGUỒN LỰC

₼ Quý Vị Đã Sẵn Sàng Chưa:  
 https://www.hobbsnm.org/files/engineering/are_you_ready.pdf

†  Chuẩn Bị về Cảm Xúc trong Trường Hợp Xảy Ra Thảm Họa hoặc Trường Hợp Khẩn Cấp:  
https://www.redcross.ca/how-we-help/emergencies-and-disasters-in-canada/be-ready-emergency-preparedness-and-

recovery/preparing-emotionally-for-disasters-and-emergencies

‡ Kế Hoạch để Sẵn Sàng:  
 https://health.hawaii.gov/prepare/files/2018/06/Plan_To_Be_Ready.pdf

§ Sổ Tay để Chuẩn Bị Sẵn Sàng cho Trường Hợp Khẩn Cấp:   
 https://view.hawaiianelectric.com/handbook-for-emergency-preparedness/

¤ Cảnh Báo về Sóng Thần:  
 https://www.weather.gov/safety/tsunami-alerts

µ Công Cụ Đánh Giá Nguy Hiểm từ Lũ Lụt: 
 http://gis.hawaiinfip.org/FHAT/

∆ Mất Giấy Tờ:  
 https://dod.hawaii.gov/hiema/files/2016/10/Lost-documents-v2.pdf

◊ Lời Khuyên dành cho Người Sống Sót sau Thảm Họa hoặc Sự Kiện Đau Thương Khác: 
 https://store.samhsa.gov/sites/default/files/d7/priv/sma13-4776.pdf

∂  Lời Khuyên về Cách Nói Chuyện và Giúp Đỡ Trẻ Em và Thanh Thiếu Niên Ứng Phó Sau Thảm Họa hoặc Sự 
Kiện Đau Thương: 
https://store.samhsa.gov/sites/default/files/d7/priv/sma12-4732.pdf

Ω  Sử Dụng Đồ Uống Có Cồn và Chất Gây Nghiện Sau Thảm Họa: 
https://www.nctsn.org/sites/default/files/resources/pfa_alcohol_drug_use_after_disasters.pdf
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Phần 1: 

Chuẩn Bị Sẵn Sàng cho Thảm Họa

• Giới thiệu về chương trình đào tạo văn hóa gồm sáu 

phần hoàn chỉnh

• Tìm hiểu về Chữa Lành Giữa Các Thế Hệ Sau Tổn 

Thương

Phần 2: 

An Ninh Lương Thực

• Tìm hiểu mối quan hệ giữa an ninh lương thực và ứng 

phó với thảm họa

• Tìm hiểu tầm quan trọng của cây kūpuna

• Tìm hiểu các công cụ và kỹ năng dựa trên thực phẩm

Phần 3: 

An Ninh Nhà Ở

• Tìm hiểu mối quan hệ giữa an ninh nhà ở và ứng 

phó với thảm họa

• Tìm hiểu các mô hình cung cấp nhà ở bền vững 

cho tất cả mọi người

• Tìm hiểu các biện pháp thực hành lối 

sống văn hóa
Phần 4: 

Trường Học, Chăm Sóc Trẻ và An Ninh Việc Làm
• Tìm hiểu mối quan hệ giữa trường học, chăm sóc trẻ, 

an ninh việc làm và ứng phó với thảm họa
• Tìm hiểu cách các giải pháp dựa vào cộng đồng thúc 

đẩy trường học, chăm sóc trẻ và an ninh việc làm

Phần 5: 

Phòng Chống Bạo Lực

• Tìm hiểu mối quan hệ giữa bạo lực và ứng phó với 

thảm họa

• Tìm hiểu cách các giải pháp dựa vào cộng đồng giúp 

phòng chống bạo lực

Phần 6: 
Kiểm Soát Căng Thẳng và Cách Ly Xã Hội

• Phát triển "thẻ ứng phó" để hỗ trợ ngay lập tức trong một cuộc 
khủng hoảng cá nhân

• Học cách xác định mối quan hệ giữa kiểm soát căng thẳng và 
cô lập xã hội

• Tìm hiểu về sự phức tạp của việc thực hiện các khuôn khổ văn 
hóa trong các hệ thống áp bức

CHUỖI ĐÀO TẠO VỀ VĂN HÓA 
ỨNG PHÓ VỚI THẢM HỌA CỦA ʻULU

Phòng Thí Nghiệm Māpuna giới thiệu

Làm thế nào để chúng ta có thể chuẩn bị sẵn sàng và ứng 
phó với thảm họa theo những cách công bằng và an toàn 
về mặt văn hóa?

Chuỗi Đào Tạo Về Văn Hóa Ứng Phó Với Thảm Họa Của 'Ulu 
mang đến cơ hội kết nối với các giá trị và quan điểm của 
người dân Hawaii về Hơi Thở của Cuộc Sống (Mauli Ola), sức 
khỏe tối ưu, các giá trị được chia sẻ trên tất cả các nền văn 
hóa mà ngày nay đã được thay thế bằng tính tự lực. Thông 
qua lăng kính văn hóa, chuỗi đào tạo này hỗ trợ những người 
tham gia nhận ra rằng thiên nhiên không phải là thảm họa mà 
là một phần của biện pháp khắc phục cần thiết đối với các dấu 
hiệu và triệu chứng của việc lạm dụng chất gây nghiện và sự 
đau khổ về tinh thần, điều có thể trở nên trầm trọng hơn do 
những thảm họa mà chúng ta phải đối mặt trong cuộc sống.

The MĀPUNA LAB is led by the ʻōhiʻa lehua, an endemic 
Hawaiian tree, as our teacher in healing the chronic and 
existential pain of historical and intergenerational trauma. 
Viewing the land as our communities and health as water 
cycle resilience, this series looks to the cloud-catching, truth-
telling, ʻōhiʻa lehua for ways to hoʻi ka wai, to remove seen and 
unseen emotional blockages to restore waters (waiwai) stolen 
by trauma. Aimed at creating safe spaces for co-learning, the 
Māpuna Lab convenes all those who believe that when 
Indigenous leadership is uplifted, wellness is accessible to all.

Ho‘i ka ‘o‘opu ‘ai lehua i ka māpunapuna. 
The lehua-eating ‘o‘opu has gone back to the spring. 
Said of one who has gone back to the source.

Hãy tham gia chuỗi đào tạo này để nâng cao kiến thức và 
thực hành văn hóa khi đối mặt với thảm họa!

• Tìm hiểu từ những người hướng dẫn trong cộng đồng
• Học một Bài Hát của Người Hawaii để nói về thảm họa
• Kết nối các biện pháp thực hành lối sống liên quan đến 

dấu hiệu và triệu chứng lâm sàng của bệnh tâm thần 
nghiêm trọng và lạm dụng chất gây nghiện

• Nhận bộ công cụ về thảm họa qua phương thức điện tử 
cùng các nguồn lực

• Nhận tối đa 3 Tín Chỉ Học Tập Liên Tục (CEU)

Hãy truy cập uludrs.com để biết thêm thông tin!

Để yêu cầu CEU hoặc bộ công cụ, hãy gửi email đến 

uludrs@hawaii.edu

Ảnh minh họa của: Kealiʻimakamanaʻonalani Poʻoloa 

Xem danh sách hội thảo 
trên web đầy đủ tại trang 
đăng ký của chúng tôi.
Quét mã QR bằng điện 

thoại để truy cập:



H Í T  T H Ở
Tập trung vào việc thở chậm lại để làm 

nhịp tim của quý vị chậm lại trong  
thời gian căng thẳng.

Hít vào trong 4 giây, giữ 4 giây, thở ra trong 4 giây, 
giữ 4 giây. Lặp lại cho đến khi lo lắng giảm bớt.

G I Ã N  C Ơ
Tập trung vào việc giãn cơ 
để giảm cảm giác lo lắng.

Co từng nhóm cơ mỗi lần, bắt đầu ở 
đầu và kết thúc ở ngón chân của quý vị. Giữ 10 giây 

cho mỗi nhóm cơ, sau đó giãn cơ.

M Ư Ờ N G  T Ư Ợ N G
Để tâm trí của quý vị được nghỉ ngơi một 

chút và giúp xoa dịu các suy nghĩ dồn dập 
của quý vị.

Nhắm mắt lại và hình dung về nơi tĩnh tâm yêu thích 
của quý vị. Suy nghĩ về cảnh vật, âm thanh, mùi, vị và 

cảm giác mà quý vị đang trải qua.

V Ậ N  Đ Ộ N G
Thực hiện một số chuyển động yêu thích 

để cơ thể giúp tâm trí thư giãn.
Làm vườn, bơi lội, đi bộ, khiêu vũ và chơi 

với con quý vị hoặc thú cưng của quý vị là những hoạt 
động có thể giúp giảm mức độ căng thẳng.

K Ế T  N Ố I
Dành thời gian để xây dựng 

các mối quan hệ với những người khác.
Gặp gỡ bạn bè, thành viên trong gia đình hoặc hàng 

xóm để nói chuyện khi quý vị cần. Việc bị tổn thương 
và cần hỗ trợ là hoàn toàn bình thường.

5 LỜI KHUYÊN 
GIÚP GIẢM 

CĂNG THẲNG

QUÝ VỊ MUỐN NÓI 
CHUYỆN VỀ ĐIỀU NÀY?  

1 (800) 753-6879






