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Bảng Chú Giải các Thuật Ngữ và Tên Viết Tắt cho Thông Báo Khẩn 
Cấp Thông Thường (Bản Tiếng Anh) 

Nhu Cầu Tiếp Cận Dịch Vụ và Sinh Hoạt (Access and Functional Needs - AFN) – Như định 
nghĩa trong Mục 8593.3 Bộ Luật Chính Quyền, nhu cầu tiếp cận dịch vụ và sinh hoạt là nói đến 
những người có tình trạng khuyết tật về phát triển, trí tuệ hoặc thể chất; thương tích hoặc bệnh mãn 
tính; trình độ thông thạo Anh ngữ hạn chế hoặc không nói tiếng Anh; hoặc những người là người 
cao niên, trẻ em, hoặc phụ nữ đang mang thai; hiện đang sinh sống tại các cơ sở chăm sóc; có lợi 
tức thấp, vô gia cư, và/hoặc không có điều kiện sử dụng phương tiện đi lại; hoặc người sắc tộc 
thiểu số. 

 

Advisory / Khuyến Cáo – Nêu bật các điều kiện đặc biệt, có mức độ ít nghiêm trọng hơn cảnh báo, 
trú ẩn tại chỗ, hoặc sơ tán. Khuyến cáo là dành cho các trường hợp có thể gây ra nhiều bất tiện, và 
nếu không thận trọng thì có thể dẫn đến tính huống đe dọa đến tính mạng và/hoặc tài sản. 

 

Agency Representative / Đại Diện Cơ Quan – Một người được ủy quyền bởi một cơ quan chính 
phủ liên bang, tiểu bang, địa hạt, bộ tộc, hoặc địa phương chính, trợ giúp hoặc hợp tác, hoặc một tổ 
chức tư nhân được giao thẩm quyền ra các quyết định ảnh hưởng đến sự tham gia của tổ chức 
hoặc cơ quan đó trong các hoạt động khắc phục sự cố sau khi đã hội ý thích hợp với ban lãnh đạo 
của cơ quan đó. 

 

Agency / Cơ Quan – Một phân ban chính phủ với chức năng cụ thể cung cấp một hình thức trợ 
giúp nhất định. Trong Hệ Thống Lệnh Khắc Phục Sự Cố (Incident Command System - ICS), các cơ 
quan được định nghĩa là cơ quan có thẩm quyền pháp lý (có trách nhiệm quản lý sự cố theo luật) 
hoặc dưới dạng trợ giúp hoặc hợp tác (cung cấp các nguồn lực hoặc các hình thức trợ giúp khác). 

 

Alert / Cảnh Báo – Một hình thức liên lạc nhằm mục đích thu hút sự chú ý và cảnh báo về một mối 
nguy hiểm hoặc mối đe dọa. 

 

Alerting Authority / Bên Có Thẩm Quyền Cảnh Báo – Các viên chức chính phủ được giao thẩm 

quyền cảnh báo cho công chúng về các tình huống khẩn cấp thông qua luật Liên Bang, Tiểu Bang, 

và địa phương. Những người này được bổ nhiệm trong một kế hoạch cấp địa phương của Hệ 

Thống Cảnh Báo Khẩn Cấp (Emergency Alert System - EAS) của Ủy Ban Truyền Thông Liên Bang 

(Federal Communication Commission - FCC), và nằm trong Thỏa Thuận Sơ Bộ (MOU) đã ký của 

Cơ Quan Quản Lý Trường Hợp Khẩn Cấp Liên Bang (Federal Emergency Management Agency -

FEMA). 

Alerting Originator / Người Đưa Ra Cảnh Báo – Người đưa ra cảnh báo là những người được 
ủy quyền và đã được huấn luyện cách biên soạn và phổ biến thông báo cảnh báo và báo động 
thông qua các hệ thống thông báo đã được phê chuẩn. 
 
Alert Origination Tool / Công Cụ Truyền Phát Cảnh Báo - Các công cụ truyền phát cảnh báo 
là các sản phẩm phần mềm mà các quản lý tình huống khẩn cấp, các viên chức phụ trách an 
toàn công cộng, và những người có thẩm quyền cảnh báo khác sử dụng để lập và gửi các 
thông điệp quan trọng giúp bảo toàn tính mạng cho công chúng hoặc cho các viên chức quản lý 
tình huống khẩn cấp khác để hợp tác. 
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AMBER Alert / Báo Động AMBER - Chương Trình Báo Động AMBER là sự hợp tác tình 
nguyện giữa các cơ quan thi hành luật pháp, các đài phát thanh/truyền hình, các cơ quan giao 
thông, và ngành dịch vụ không dây, để kích hoạt một bản tin khẩn trong các trường hợp bắt cóc 
trẻ em nghiêm trọng nhất. Báo động AMBER là một trong ba hạng mục Báo Động Khẩn Cấp Qua 
Mạng Không Dây (WEA). 

 

Hội Hồng Thập Tự Hoa Kỳ (American Red Cross) – Hội Hồng Thập Tự Hoa Kỳ là một 
tổ chức nhân đạo do các tình nguyện viên điều hành và được định hướng bởi Hiến 
Chương của Hội và Các Nguyên Tắc Nền Tảng của Phong Trào Hồng Thập Tự Quốc Tế, 
cung cấp hỗ trợ cho các nạn nhân gặp thảm họa và giúp người dân ngăn ngừa, chuẩn bị 
ứng phó, và khắc phục các tình huống khẩn cấp. 

Authority / Thẩm Quyền – Quyền hạn hoặc quyền ban hành lệnh và/hoặc đưa ra các quyết định. 

Thẩm quyền có thể được một cá nhân/tổ chức này ủy quyền cho cá nhân/tổ chức khác. 

Cảnh Báo Nguy Hiểm Dân Sự (Civil Danger Warning - CDW) – Cảnh báo về một sự kiện gây 
nguy hiểm cho nhiều đối tượng dân sự. CDW - thường cảnh báo về một mối nguy hiểm cụ thể và 
hướng dẫn các hành động bảo vệ cụ thể, được ưu tiên cao hơn là Tình Huống Khẩn Cấp Khu 
Vực Địa Phương (LAE) (chẳng hạn như nguồn cung cấp nước bị ô nhiễm, tấn công khủng bố). 
Các bước bảo vệ an toàn công cộng có thể bao gồm sơ tán, trú ẩn tại chỗ, hoặc các bước khác 
(chẳng hạn như đun sôi nước đã ô nhiễm hoặc tìm nơi chữa trị y tế). 
 
Thông Báo Khẩn Cấp Dân Sự (Civil Emergency Message - CEM) – Thông báo khẩn cấp về 

(các) mối đe dọa đáng kể đang hiện diện hoặc đang diễn ra liên quan đến an toàn công cộng 

và/hoặc tài sản. CEM là thông báo được ưu tiên cao hơn Tình Huống Khẩn Cấp Khu Vực Địa 

Phương (LAE), tuy nhiên mối nguy hiểm đó ít cụ thể hơn là Cảnh Báo Nguy Hiểm Dân Sự (CDW). 

Common Terminology / Thuật Ngữ Thường Gặp: Các từ và cụm từ thường được sử dụng—

tránh sử dụng các từ/cụm từ khác cho cùng một khái niệm—để bảo đảm tính nhất quán và cho 

phép các tổ chức hỗ trợ và quản lý sự cố khác nhau có thể cùng hợp tác thực hiện các chức năng 

quản lý sự cố và tình huống nguy hiểm khác nhau. 

Communications/Dispatch Center / Trung Tâm Điều Vận/Truyền Thông: Cơ quan hoặc các trung 
tâm điều vận liên cơ quan, các trung tâm liên lạc qua điện thoại 911, các trung tâm điều vận theo 
lệnh hoặc kiểm soát tình huống khẩn cấp hoặc bất kỳ tên gọi nào cho cơ sở và nhân viên xử lý các 
cuộc gọi khẩn cấp của dân chúng và liên lạc với nhân viên tiếp ứng/quản lý tình huống khẩn cấp. 
 

Disaster / Thảm Họa – Việc xảy ra hoặc có nguy cơ sắp xảy ra thiệt hại, thương tích hoặc tổn thất 

tính mạng hoặc tài sản nghiêm trọng hoặc trên diện rộng, hoặc ảnh hưởng bất lợi lớn đến môi 
trường, do bất kỳ mối nguy hiểm tự nhiên hoặc công nghệ nào, hoặc hành động khủng bố, trong 
đó bao gồm nhưng không giới hạn ở hỏa hoạn, lũ lụt, động đất, gió, bão, sự cố liên quan đến chất 
độc hại, ô nhiễm nước nên cần hành động khẩn cấp để ngăn chặn mối nguy hiểm hoặc thiệt hại, 
đại dịch, ô nhiễm không khí, tai họa, hạn hán, phá hoại, nổ, bạo động dân sự, hoặc hành động 
quân sự hoặc bán quân sự mang tính thù địch. 

 

Emergency / Khẩn Cấp – Tình huống xảy ra đột ngột và thường không biết trước, được Thống 
Đốc xác định là cần phải có các biện pháp giảm nhẹ hoặc tiếp ứng của tiểu bang nhằm giúp đỡ 
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chính quyền địa phương bảo vệ tính mạng và tài sản hoặc an toàn công cộng, hoặc ngăn ngừa 
hoặc giảm nhẹ nguy cơ xảy ra thảm họa. Việc chính quyền địa phương áp dụng khái niệm này bao 
hàm cả một sự kiện có nguy cơ hoặc thực sự gây thiệt hại về người hoặc tài sản, vượt quá dạng 
tiếp ứng hàng ngày thông thường, và vẫn có thể xử lý bằng các nguồn lực nội bộ ở địa phương 
hoặc các nguồn trợ giúp tương trợ.  

Emergency Assistance / Trợ Giúp Khẩn Cấp – Sự trợ giúp có thể thực hiện trong trường hợp có 

tuyên bố tình huống khẩn cấp. Nói chung, sự trợ giúp của Liên Bang cho các nỗ lực của Tiểu Bang 

và địa phương để bảo toàn tính mạng, bảo vệ tài sản, an toàn và sức khỏe công cộng, và giảm nhẹ 

hoặc ngăn chặn nguy cơ xảy ra thảm họa. 

Trung Tâm Điều Hành Hoạt Động Ứng Phó Khẩn Cấp (Emergency Operations Center - EOC) – 

Một địa điểm cơ sở nơi diễn ra hoạt động điều phối thông tin và các nguồn lực để hỗ trợ khắc phục 

sự cố (các hoạt động tại hiện trường). EOC có thể là một cơ sở tạm thời hoặc có thể nằm trong một 

cơ sở trung tâm hoặc cơ sở cố định hơn, có thể là ở cấp độ tổ chức cao hơn trong phạm vi khu vực 

pháp lý. Các EOC có thể được sắp xếp theo các cơ quan chức năng chính (chẳng hạn như cứu hỏa, 

thi hành luật pháp, các dịch vụ y tế), theo khu vực pháp lý (chẳng hạn như Liên Bang, Tiểu Bang, khu 

vực, bộ tộc, thành phố, quận), hoặc kết hợp các chức năng này. 

Exercise / Tập Dượt– Tập dượt là một công cụ để huấn luyện, đánh giá, thực hành, và nâng cao 

năng lực ngăn ngừa, bảo vệ, giảm nhẹ, ứng phó và khôi phục trong một môi trường không có rủi ro. 

Các hoạt động tập dượt có thể được sử dụng để kiểm nghiệm và hợp thức hóa các chính sách, kế 

hoạch, thủ tục, chương trình huấn luyện, phương tiện, và các thỏa thuận liên cơ quan; làm rõ và 

huấn luyện nhân sự về các vai trò và trách nhiệm; cải tiến hiệu quả điều phối và thông tin liên lạc 

giữa các cơ quan; cải tiến kết quả công việc của cá nhân; xác định các thiếu hụt về nguồn lực; và 

xác định các cơ hội để làm tốt hơn nữa. 

Evacuation / Sơ Tán – hành động sơ tán một người hoặc một địa điểm. 

First Responders / Nhân Viên Tiếp Ứng Ban Đầu:  Là nói đến những người ở trong giai đoạn đầu 

sau khi xảy ra một sự cố, có trách nhiệm bảo vệ và bảo toàn tính mạng, tài sản, chứng cứ, và môi 

trường, trong đó bao gồm các nhân viên tiếp ứng khẩn cấp như định nghĩa trong Mục 2 của Đạo Luật 

An Ninh Nội Địa ban hành năm 2002 (6 U.S.C. 101). Định nghĩa này bao gồm kiểm soát và khắc 

phục tình huống khẩn cấp, sức khỏe công cộng, chăm sóc y tế, công chánh, và nhân sự hỗ trợ có tay 

nghề khác (chẳng hạn như các nhân viên vận hành phương tiện), là những người cung cấp các dịch 

vụ hỗ trợ tức thời trong khi diễn ra các hoạt động ngăn ngừa, ứng phó, và phục hồi.  

Hazard / Mối Nguy Hiểm/Nguy Cơ: Một thứ gì đó có thể gây nguy hiểm hoặc gây hại, thường là căn 

nguyên của một hậu quả không mong muốn. 

Hazard Probability / Xác Suất Nguy Cơ: Khả năng dự tính một nguy cơ sẽ xảy ra trong một khu 

vực cụ thể. 

Hazard Risk / Rủi Ro Nguy Cơ: Kết quả lượng hóa của xác suất của một nguy cơ xảy ra và hậu 

quả ảnh hưởng dự kiến. 
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Imminent Threat Alert / Báo Động Nguy Cơ Tức Thời - “Nguy Cơ Tức Thời” là một trong ba 
hạng mục Báo Động Khẩn Cấp Qua Mạng Không Dây. Các Báo Động Nguy Cơ Tức Thời phải 
hội đủ các tiêu chí cụ thể về tính khẩn cấp, mức độ nghiêm trọng và mức độ chắc chắn. 

 
Hệ Thống Cơ Cấu Khắc Phục Sự Cố (Incident Command System - ICS): Cơ cấu kiểm soát và 
khắc phục tình huống khẩn cấp tại hiện trường theo chuẩn, chuyên quy định việc áp dụng một cơ 
cấu tổ chức toàn diện phản ánh mức độ phức tạp và nhu cầu của một hoặc nhiều sự cố, mà 
không bị cản trở bởi các ranh giới khu vực pháp lý. ICS là kết hợp các cơ sở vật chất, phương 
tiện, nhân sự, các quy trình thủ tục và hoạt động thông tin liên lạc vận hành trong một cơ cấu tổ 
chức thông thường, được thiết kế để giúp quản lý các nguồn lực trong thời gian xảy ra sự cố. Hệ 
thống này được sử dụng cho mọi dạng tình huống khẩn cấp và áp dụng cho các sự cố lớn nhỏ 
cũng như phức tạp. ICS được sử dụng bởi nhiều khu vực pháp lý và cơ quan chức năng khác 
nhau, kể cả chính phủ và tư nhân, nhằm tổ chức các hoạt động kiểm soát và phòng ngừa sự cố ở 
cấp độ cơ sở. 

 
Hệ Thống Cảnh Báo và Báo Động Công Cộng Toàn Diện (Integrated Public Alert and Warning 

System - IPAWS) – Trong trường hợp xảy ra tình huống khẩn cấp toàn quốc, Tổng Thống sẽ có 
thể sử dụng IPAWS để gửi thông điệp đến người dân Mỹ một cách nhanh chóng và đồng thời thông 
qua nhiều phương thức truyền thông khác nhau. IPAWS là dành cho các viên chức chính quyền 
Liên Bang, Tiểu Bang, địa phương, địa hạt và bộ tộc Hoa Kỳ như là một cách để cảnh báo cho công 
chúng thông qua Hệ Thống Báo Động Khẩn Cấp, Các Báo Động Khẩn Cấp Qua Mạng Không Dây 
(WEA), Đài Radio Thời Tiết NOAA và các kênh phổ biến thông tin khác của Nha Khí Tượng Quốc 
Gia, internet, các hệ thống cảnh báo riêng biệt hiện tại, và các công nghệ mới về phổ biến thông tin. 

 

Jurisdiction / Khu Vực Pháp Lý/Thẩm Quyền Pháp Lý – Một phạm vi thẩm quyền. Các cơ quan 
chính phủ có thẩm quyền pháp lý đối với một sự cố liên quan đến các trách nhiệm pháp lý và thẩm 
quyền của họ trong việc giảm nhẹ sự cố. Khu vực pháp lý trong một sự cố có thể liên quan đến 
chính trị hoặc địa lý (chẳng hạn như các đường ranh giới của thành phố, quận, tiểu bang, hoặc liên 
bang) hoặc liên quan đến chức năng (chẳng hạn như sở cảnh sát, sở y tế). 
 

Jurisdictional Agency / Cơ Quan Tài Phán – Cơ quan có thẩm quyền pháp lý và trách nhiệm đối 
với một khu vực địa lý cụ thể, hoặc một chức năng bắt buộc. 
 
Cảnh Báo của Cơ Quan Thi Hành Luật Pháp (Local Enforcement Warning - LEW) - Cảnh 
báo về một vụ nổ bom, bạo động, hoặc một sự kiện tội phạm khác (chẳng hạn như vượt ngục). 
Một cơ quan thi hành luật pháp được ủy quyền có thể chặn các con đường, hệ thống đường 
thủy, hoặc cơ sở vật chất, sơ tán hoặc từ chối cho tiếp cận các khu vực bị ảnh hưởng, và bắt 
giữ những người vi phạm hoặc nghi phạm. 

 
Tình Huống Khẩn Cấp tại Khu Vực Địa Phương (Local Area Emergency - LAE) - Một thông báo 
khẩn cấp xác định một sự kiện mà bản thân sự kiện đó không phải là mối đe dọa nghiêm trọng cho 
an toàn công cộng và/hoặc tài sản. Tuy nhiên, sự kiện đó có thể tăng cấp, góp phần gây ra các sự 
kiện khác nghiêm trọng hơn, hoặc gây trở ngại đến các dịch vụ quan trọng về bảo vệ an toàn công 
cộng. Các hướng dẫn, không phải là các bước bảo vệ an toàn công cộng, có thể được các viên 
chức có thẩm quyền cung cấp. Ví dụ bao gồm ngắt dịch vụ nước, điện hoặc khí đốt tự nhiên, hoặc 
một nguy cơ khủng bố có thể xảy ra, trong đó công chúng được đề nghị cảnh giác. 
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Local Government / Chính Quyền Địa Phương - Các tổ chức chính phủ chịu trách nhiệm về an 
ninh và sự an lành của một khu vực nhất định theo quy định của luật pháp. Một quận, chính quyền 
thành phố, thành phố, thị trấn, thị xã, cơ quan chính phủ địa phương, đặc khu, khu liên tiểu bang, hội 
đồng chính quyền (cho dù hội đồng chính quyền đó có được thành lập dưới dạng tổ chức bất vụ lợi 
theo luật Tiểu Bang hay không), tổ chức chính phủ khu vực hoặc liên tiểu bang, hoặc cơ quan hay tổ 
chức của một chính phủ địa phương; bộ tộc thổ dân châu mỹ da đỏ, hoặc một tổ chức bộ tộc được 
ủy quyền, hoặc ở Alaska là làng thổ dân hoặc Tổ Chức Thổ Dân Khu Vực Alaska; một cộng đồng 
nông thôn, làng hoặc thị trấn không trực thuộc trung ương, hoặc tổ chức công cộng khác.  

Major Disaster / Thảm Họa Nghiêm Trọng: Như định nghĩa trong Đạo Luật Trợ Giúp Khẩn Cấp và 

Khắc Phục Thiệt Hại Robert T. Stafford (42 U.S.C. 5122), thảm họa nghiêm trọng là bất kỳ thảm họa 

thiên nhiên nào (trong đó bao gồm bão, lốc xoáy, nước dâng cao, nước di chuyển do gió, sóng thủy 

triều, sóng thần, động đất, núi lửa phun trào, lở đất, lở bùn, bão tuyết, hoặc hạn hán), hoặc bất kể 

nguyên nhân, hỏa hoạn, lũ lụt hoặc nổ, ở bất kỳ khu vực nào của Hoa Kỳ, mà Tổng Thống xác định 

là nguyên nhân gây thiệt hại ở mức độ nghiêm trọng và cấp độ đủ để cần phải hỗ trợ khắc phục thảm 

họa theo Đạo Luật này nhằm hỗ trợ thêm cho các nỗ lực cũng như các nguồn lực hiện có của các 

Tiểu Bang, bộ tộc, chính quyền địa phương, và các tổ chức khắc phục thảm họa nhằm giảm bớt thiệt 

hại, tổn thất, khó khăn, hoặc những gì phải gánh chịu do thảm họa đó. 

Major Disaster Declaration (Federal) / Tuyên Bố Thảm Họa Nghiêm Trọng (Liên Bang): Tuyên 

bố của Tổng Thống Hợp Chủng Quốc Hoa Kỳ dựa trên các tiêu chí và thẩm quyền quy định trong 

Đạo Luật Trợ Giúp Khẩn Cấp và Khắc Phục Thảm Họa Robert T. Stafford, bản tu chính. Tuyên bố 

của Tổng Thống về một sự kiện thảm họa nghiêm trọng được ban hành khi mức độ ảnh hưởng của 

một mối nguy hiểm “gây thiệt hại ở mức nghiêm trọng và cấp độ đủ để Liên Bang cung cấp hỗ trợ 

thảm họa nhằm tiếp ứng cho các nỗ lực và các nguồn lực hiện có của các Tiểu Bang, các chính 

quyền địa phương, các tổ chức khắc phục thảm họa, nhằm giảm nhẹ thiệt hại, tổn thất, khó khăn, 

hoặc những gì phải chịu do thảm họa đó”. Nguồn ngân quỹ được cấp từ Quỹ Khắc Phục Thảm Họa 

của Tổng Thống, do cơ quan FEMA quản lý, và các chương trình trợ giúp khắc phục thảm họa của 

các sở ngành và cơ quan Liên Bang khác tham gia. Tuyên bố của Tổng Thống về thảm họa nghiêm 

trọng dẫn đến các chương trình khắc phục dài hạn của Liên Bang, một số chương trình này được 

chọn khớp với các chương trình của Tiểu Bang và được thiết kế nhằm giúp các nạn nhân, các doanh 

nghiệp, và các tổ chức công cộng bị thiệt hại do thảm họa. 

Thỏa Thuận Sơ Bộ (Memorandum of Understanding - MOU) – Tài liệu thỏa thuận giữa hai hoặc 
nhiều bên được đề cập trong một tài liệu chính thức. Tài liệu này không có giá trị ràng buộc pháp lý, 
tuy nhiên thể hiện nguyện vọng của các bên trong việc thiết lập một hợp đồng đề ra các quy định 
hướng dẫn làm căn cứ thực hiện cho mỗi bên. 

Mitigation / Giảm Nhẹ – Các năng lực cần thiết để giảm bớt tổn thất tính mạng và tài sản nhờ giảm 

nhẹ ảnh hưởng của các thảm họa. 

Mutual-Aid Agreement / Thỏa Thuận Tương Trợ – Văn bản thỏa thuận giữa các cơ quan 
và/hoặc khu vực pháp lý về việc họ sẽ hỗ trợ lẫn nhau khi có yêu cầu, bằng cách cung cấp nhân 
lực, phương tiện, và/hoặc chuyên môn theo cách thức quy định. 

 

 

 



6 | T r a n g  

 

Hệ Thống Cảnh Báo Toàn Quốc (National Warning System - NAWAS) – Hệ thống thông tin liên 
lạc của chính quyền liên bang, đưa ra cảnh báo cho dân chúng về một vụ tấn công hoặc tình huống 
khẩn cấp toàn quốc khác. 

Tiếp nhận tại các điểm cảnh báo tại địa phương và tiểu bang. 

 

Nha Khí Tượng Quốc Gia (National Weather Services - NWS) – Các cơ quan chính phủ 

Liên Bang phụ trách báo cáo và dự báo liên quan đến thời tiết. 

NOAA Weather Radio (Đài Phát Thanh Thời Tiết NOAA) - “Tiếng nói của Nha Khí Tượng Quốc 

Gia” - Đài Phát Thanh Thời Tiết NOAA phát sóng các cảnh báo, các hoạt động theo dõi, các hoạt 
động dự báo của Nha Khí Tượng Quốc Gia và thông tin khác về mối nguy hiểm, 24 giờ trong ngày. 
Đây là dịch vụ công cộng do NOAA cung cấp. Mạng lưới Đài Phát Thanh Thời Tiết NOAA có hơn 
480 trạm tại 50 tiểu bang và gần các vùng duyên hải liền kề, Puerto Rico, Quần Đảo Virgin Islands 
của Hoa Kỳ và các Lãnh Thổ của Hoa Kỳ ở Khu Vực Thái Bình Dương . 
 
Hệ Thống Mã Hóa Thông Báo Khu Vực Cụ Thể của Đài Phát Thanh NOAA (NOAA Radio’s 

Specific Area Message Encoding - SAME) – cung cấp thông tin kịp thời, cụ thể, theo định dạng kỹ 
thuật số về tính chất và địa điểm của một mối đe dọa về sự an toàn của những người có nguy cơ bị 
ảnh hưởng nhất do thơi tiết xấu hoặc các mối nguy hiểm khác. Giá trị lớn nhất của hệ thống này là 
giúp nâng cao hiệu quả lựa chọn và phân phối tự động các thông báo về những sự kiện đe dọa 
người và/hoặc tài sản. 
 

Thông Báo Khẩn Cấp Không Liên Quan đến Thời Tiết (Non-Weather Emergency Message - 
NWEM) - NWEM là nói đến các thông báo khẩn cấp cho công chúng về các sự kiện nguy hiểm, 
được ban hành bởi các tổ chức chính phủ không phải là Nha Khí Tượng Quốc Gia, tuy nhiên vẫn 
sử dụng các dịch vụ tuyên truyền cảnh báo của NWS. 

 

Operational Area / Khu Vực Hoạt Động – quận và các phân khu của quận có trách nhiệm quản 
lý và/hoặc điều phối thông tin, các nguồn lực và các ưu tiên giữa các chính quyền địa phương và 
là đầu mối liên kết giữa cấp chính quyền địa phương và cấp khu vực. 

Planned Event / Sự Kiện Theo Kế Hoạch – Một hoạt động không khẩn cấp theo kế hoạch (chẳng 

hạn như sự kiện thể thao, buổi hòa nhạc, buổi diễu hành, v.v...). 

Điểm Phân Phối (Point of Dispensing - POD) –  Một khu vực được quy định để phân phối thuốc 

men và thuốc chủng ngừa cũng như cung cấp thông tin công cộng và thông tin về nguy cơ trong khi 

xảy ra một tình huống khẩn cấp liên quan đến sức khỏe công cộng. Điểm Phân Phối có thể là một 

POD “khép kín” do một bệnh viện điều hành để cấp phát thuốc men cho các bệnh nhân và nhân viên 

của bệnh viện đó hoặc là một điểm POD “mở” được dùng để phân phát thuốc men cho công chúng. 

Điểm Phân Phát cũng có thể là một địa điểm trung tâm nơi công chúng đến lấy các hàng hóa giúp 

duy trì sự sống sau khi xảy ra một thảm họa, trong đó bao gồm cả nước và thực phẩm không dễ hư 

hỏng.  

Điểm Phân Phát (Point of Distribution - POD) –  Một khu vực được quy định để phân phối thuốc 

men và thuốc chủng ngừa cũng như cung cấp thông tin công cộng và thông tin về nguy cơ trong khi 

xảy ra một tình huống khẩn cấp liên quan đến sức khỏe công cộng. Điểm Phân Phát cũng có thể là 
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một địa điểm trung tâm nơi công chúng đến lấy các hàng hóa giúp duy trì sự sống sau khi xảy ra một 

thảm họa, trong đó bao gồm cả nước và thực phẩm không dễ hư hỏng.  

Presidential Alert / Báo Động của Tổng Thống - Báo Động của Tổng Thống là một trong số ba 
hạng mục thông báo Báo Động Khẩn Cấp Qua Mạng Không Dây (Wireless Emergency Alert - 
WEA), dành cho Tổng Thống Hoa Kỳ sử dụng trong trường hợp xảy ra một tình huống khẩn cấp 
quốc gia. 

Public Information / Thông Tin Công Cộng – Các quy trình, thủ tục, và hệ thống để truyền đạt các 

thông tin kịp thời, chính xác và tiện dụng về nguyên nhân, quy mô, và tình hình hiện tại của sự cố; 

các nguồn lực sử dụng; và các vấn đề khác mà công chúng, các nhân viên tiếp ứng, và các bên hữu 

quan khác quan tâm (bao gồm cả các bên bị ảnh hưởng trực tiếp và gián tiếp).3  

Situational Awareness / Nhận Thức Tình Huống - Là khả năng nhận diện, xử lý, và hiểu thông 
tin quan trọng về một sự cố để làm căn cứ ra quyết định trong một chu kỳ kịp thời và liên tục, và 
bao gồm khả năng diễn giải và hành động dựa trên thông tin đó. 

 

Shelter in Place / Trú Ẩn Tại Chỗ– Trú ẩn ngay ở nơi quý vị đang hiện diện—ở nhà, tại sở 

làm, ở trường, hoặc bất kỳ nơi nào mà quý vị có thể che chắn bảo vệ. Đó cũng có thể là “bít kín 

căn phòng”, nói cách khác là áp dụng các bước để ngăn chặn không khí bên ngoài lọt vào. 

 
Severe Weather Potential Statement / Thông Báo Nguy Cơ Thời Tiết Xấu - Thông báo này 
được biên soạn để cảnh báo cho công chúng và các cơ quan tiểu bang/địa phương về nguy cơ 
xảy ra thời tiết xấu, trước tới tối đa 24 giờ đồng hồ. Thông báo này do văn phòng Nha Khí Tượng 
Quốc Gia địa phương ban hành. Thông báo này có thể được sử dụng để giúp cư dân biết được 
tình huống không liên quan đến thời tiết. 

 
Severe Weather Statement / Thông Báo Thời Tiết Xấu - Là thông báo của Nha Khí Tượng Quốc 
Gia, cung cấp thông tin liên lạc tiếp về các điều kiện xấu đã xảy ra hoặc hiện đang xảy ra. Có thể 
sử dụng Thông Báo để cung cấp tin tức cập nhật về sơ tán hoặc trú ẩn tại chỗ. 
 
Threat / Mối Đe Dọa - Một tình huống tự nhiên hoặc do con người tạo ra, cá nhân, tổ chức, hoặc 
hành động có hoặc cho thấy là có nguy cơ tổn hại đến tính mạng, thông tin, hoạt động, môi trường, 
và/hoặc tài sản. 

 

Warning / Cảnh Báo – Hình thức thông tin liên lạc nhằm mục đích thuyết phục các cư dân áp dụng 
một hoặc nhiều biện pháp bảo vệ để nhằm giảm thiệt hại hoặc tổn hại. 

 

Báo Động Khẩn Cấp Qua Mạng Không Dây (Wireless Emergency Alert - WEA) - Các Báo 

Động Khẩn Cấp Qua Mạng Không Dây (Wireless Emergency Alert - WEA) được thiết lập theo 

Đạo Luật Cảnh Báo, Báo Động và Mạng Lưới Tiếp Ứng (Warning, Alert and Response Network - 

WARN) theo các quy chế của Ủy Ban Truyền Thông Liên Bang (Federal Communication 

Commission - FCC). Các cơ quan chức năng cảnh báo có thể phát sóng các WEA đến các 

khách hàng sử dụng dịch vụ di động có các thiết bị di động tương thích nằm trong khu vực địa lý 

gần các trạm di động phục vụ một khu vực bị ảnh hưởng. 
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