ALERT MCPS (BÁO ĐỘNG MCPS) LÀ GÌ?
Alert MCPS là một dịch vụ miễn phí.

Là một phần của Alert Montgomery của Quận Montgomery và cung cấp cho
các gia đình MCPS những thông tin khẩn cấp từ hệ thống trường học qua
tin nhắn SMS, e-mail, hay pager.
Quý vị cũng có thể nhận các tin nhắn khẩn cấp từ Montgomery County
Office of Emergency Management and Homeland Security về—

•
•
•

lưu thông,
thời tiết, hay
những tình huống khẩn cấp tiềm tàng
khác có tác động đến người dân.

Sau khi quý vị đăng ký, quý vị có thể chọn loại tin nhắn quý vị muốn nhận được.
Những tin nhắn từ Alert MCPS có bằng cả hai ngôn ngữ Anh và Tây ban nha
(MCPS Alerta). Dịch vụ này là miễn phí. Tuy nhiên, hảng điện thoại vô tuyến của
quý vị có thể tính một lệ phí để nhận các tin nhắn bằng chữ.

ĐĂNG KÝ

cho Alert MCPS tại

www.montgomeryschoolsmd.org/
emergency/alertmcps.aspx

• QUAN TRỌNG
•

•

Các Số Điện Thoại Quận

ĐỂ CÓ THÊM THÔNG TIN về Sẵn

Sàng Cho Trường Hợp Khẩn Cấp, xem www.
montgomerycountymd.gov/oemhs, hay nếu
quý vị không có máy điện toán, xin liên lạc 311
hay 240-777-0311 (TTY 301-251-4850).

TRONG CÁC TRƯỜNG HỢP KHẨN
CẤP, nghe đài phát thanh FM hay AM địa phương
để biết thông tin Hệ Thống Phát Thanh Khẩn Cấp.

•

• SỐ ĐIỆN THOẠI KHẨN CẤP
Cảnh sát
911
Cứu hỏa
911
Xe cứu thương 911

GHI DANH VỚI ALERT MONTGOMERY
để nhận thông tin khẩn cấp qua tin nhắn bằng chữ,
lời nhắn, hay e-mail. Truy cập hay tạo lập một trương
mục bằng cách vào alert.montgomerycountymd.gov.

@ReadyMontgomery

Montgomery County, MD
Office of Emergency
Management and
Homeland Security
Do MCPS Ấn Hành
5414.17 Vietnamese

• KHÔNG KHẨN CẤP
Cảnh sát
Báo Cáo Tội Phạm
Kiểm Soát Chất Độc
Quận Montgomery
Chính quyền

301-279-8000
240-773-TIPS (8477)
800-222-1222
311 hay 240-777-0311
(TTY 301-251-4850)

Tài liệu này được soạn thảo với một khoản tài trợ từ Ban Giám Đốc Các Chương Trình Tài Trợ FEMA, Bộ An Ninh Nội Địa Hoa Kỳ. Quan điểm hay ý kiến phát biểu trong tài liệu này là của các tác giả và không nhất thiết phản ảnh
quan điểm chính thức hay chính sách của Ban Giám Đốc Các Chương Trình Tài Trợ FEMA hay Bộ An Ninh Nội Địa Hoa Kỳ.

