
Bộ công cụ dành cho ngành Giáo dục (K-12) 
 
Mạng Xã hội  
Nội dung dưới đây có thể được điều chỉnh và sử dụng trên các trang mạng xã hội cá 
nhân hoặc bởi các tổ chức để giúp lan tỏa nhận thức về các tài nguyên của Cảnh báo 
Động đất California. Các hashtag (#) giúp những người khác tìm được thông tin để đọc 
các bài đăng thịnh hành, trong khi sử dụng ký hiệu @ để gắn thẻ các tổ chức khác (sử 
dụng @Cal_OES khi đăng trên Twitter và @CaliforniaOES khi đăng trên Facebook). 

● Tất cả học sinh đã chuẩn bị sẵn sàng cho một trận #độngđất chưa? Tìm hiểu về 
các tài nguyên giúp bạn và học sinh/sinh viên chuẩn bị đối phó tại khuôn viên 
trường và tại nhà trên earthquake.ca.gov.  

● Khuyến khích học sinh/sinh viên chuẩn bị đối phó với thảm họa là một bài học 
quan trọng. Tìm hiểu cách #EarthquakeWarningCA giúp học sinh/sinh viên và 
[TEACHERS / FACULTY] chuẩn bị sẵn sàng trước động đất: earthquake.ca.gov  

● Chuẩn bị cho động đất là bài học quan trọng cần phải hướng dẫn học sinh, dù 
đang học trên giảng đường hay học từ xa. Tìm hiểu về cảnh báo tại 
earthquake.ca.gov.  

● Động đất có thể xảy ra bất cứ lúc nào và để lại nhiều thương vong nghiêm trọng. 
Các công cụ #EarthquakeWarningCA của @cal_oes có thể mang đến cho các 
thầy cô giáo tại trường học cảnh báo trước một vài giây để giúp đảm bảo an toàn 
cho học sinh trước và trong #độngđất.  

● Công cụ #EarthquakeWarningCA đang được tiến hành tích hợp vào kế hoạch 
ứng phó động đất khẩn cấp cho học sinh K-12. Tìm hiểu về hệ thống cảnh báo đầu 
tiên trên cả nước của California tại earthquake.ca.gov.  

● [SCHOOL NAME] đang giúp dạy học sinh, nhân viên và gia đình của họ cách 
chuẩn bị cho #độngđất. Tìm hiểu thêm tại earthquake.ca.gov.  

● Học sinh/sinh viên tại [SCHOOL NAME] có thể dùng thiết bị di động để tìm các tài 
nguyên miễn phí trên earthquake.ca.gov và nhận cảnh báo sớm một vài giây 
trước khi #độngđất xảy ra, giúp các em sẵn sàng vào tư thế CÚI THẤP, CHE CHẮN 
CƠ THỂ và BÁM CHẶT. 

 
Nội dung dành cho Bản tin  
Sử dụng nội dung dưới đây để sao chép/dán và chia sẻ với những đối tượng phù hợp 
khác thông qua email hàng loạt, bản tin hoặc các kênh khác. Đừng ngần ngại chỉnh 
sửa và cá nhân hóa nội dung này khi cần. 
 
Các thảm hoạ thiên nhiên như động đất thường xảy ra bất ngờ và có thể để lại những hậu 
quả nặng nề kéo dài mãi về sau cho trường học K-12. Trong những tình huống khẩn cấp, 
giáo viên và học sinh buộc phải nhanh chóng tìm nơi trú ẩn hoặc sơ tán khỏi trường học 
và nhà của mình. Nhờ việc chuẩn bị và lập kế hoạch từ trước, giảng viên và học sinh/sinh 



viên có thể nhanh chóng thực hiện các hành động cứu hộ để bảo vệ an toàn cho bản 
thân khi động đất xảy ra. Tất cả các khuôn viên đều phải chuẩn bị sẵn kế hoạch phòng 
chống thảm họa; học sinh/sinh viên phải biết cách xác định những điểm an toàn để trú 
ẩn trong lớp học, trên khuôn viên hoặc tại nhà trong khi học tập từ xa; xác định các lối 
thoát hiểm; và mỗi lớp học phải có sẵn bộ dụng cụ sơ cứu.  
 
Để đảm bảo tất cả giảng viên và học sinh/sinh viên được chuẩn bị sẵn sàng cho động 
đất, Văn phòng Dịch vụ Khẩn cấp (Cal OES) của Thống đốc California đã phát triển hệ 
thống Cảnh báo Động đất California, đây là hệ thống cảnh báo động đất toàn bang đầu 
tiên của quốc gia, cho người dùng thiết bị di động trong khu vực vài giây chuẩn bị trước 
khi xảy ra rung lắc.  
 
Cảnh báo Động đất California cung cấp các tài nguyên cảnh báo động đất miễn phí, 
bao gồm:  

● Ứng dụng MyShake. Một ứng dụng di động có thể được tải xuống cho các thiết bị 
di động miễn phí từ Google Play, Apple App Store. Dịch vụ định vị của ứng dụng 
phải "luôn bật" để các cảm biến mặt đất có thể cảnh báo những người ở khu vực 
gần đó khi phát hiện rung lắc.  

● Cảnh báo Động đất Android. Hệ thống cảnh báo động đất có sẵn cho bất kỳ thiết 
bị Android mới hoặc cập nhật nào sử dụng công nghệ tương tự như Ứng dụng 
MyShake. 

● Cảnh báo Khẩn cấp qua Mạng Không dây (WEA). Tin nhắn dạng văn bản từ chính 
phủ trong các tình huống khẩn cấp. Những ngành này bao gồm: Các cảnh báo 
từ Tổng thống, cảnh báo Mối đe dọa sắp xảy ra (hỏa hoạn, động đất, lũ lụt, v.v.) và 
cảnh báo AMBER. 

   
Chúng tôi khuyến khích giảng viên và sinh viên nên sử dụng các tài nguyên Cảnh báo 
Động đất California, để nhận thông báo và nhanh chóng thực hiện hành động bảo vệ 
như cúi xuống, che chắn và bám chặt. Những tài nguyên này rất quan trọng khi sinh 
viên đang ở trong và ngoài khuôn viên trường (học tập từ xa), vì động đất có thể xảy ra 
bất cứ lúc nào. Những công cụ cảnh báo động đất này có thể giúp bảo vệ tính mạng và 
ngăn ngừa thiệt hại đối với tài sản ở những khu vực bị ảnh hưởng nặng nề nhất trong trận 
động đất. Trong các tình huống rung lắc nghiêm trọng, mọi người có thể bị ngã xuống 
đất, vì vậy việc biết cách Cúi xuống, Che chắn và Bám chặt rất quan trọng.  
 
Để tìm hiểu thêm về Cảnh báo Động đất California, các công cụ cảnh báo miễn phí và 
các tài nguyên bổ sung dành cho công chúng, hãy truy cập earthquake.ca.gov.  
 
Mọi người trong trường cùng nhau chuẩn bị có thể giảm thiểu tác động thảm khốc của 
một trận động đất lớn. Đăng ký nhận bản tin Cảnh báo Động đất California trên trang 



web để nhận bộ công cụ chiến dịch, ảnh đồ họa cũng như tin tức & cập nhật mới nhất 
hoặc gửi email  đến earthquakeinfo@caloes.ca.gov.  
 
 


