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Thứ Ba, 12 tháng Mười, 2021  

    THÀNH PHỐ MỞ CHƯƠNG TRÌNH HUẤN LUYỆN GIÚP CHUẨN BỊ  

  ỨNG PHÓ PHÒNG CHỐNG THIÊN TAI 

 

Đội CERT (Community Emergency Response Team) của Thành phố sẽ có một lớp 

huấn luyện kéo dài 20 tiếng miễn phí cho cư dân cộng đồng, giúp chuẩn bị những kỹ năng 

nếu có thiên tai xảy ra.   Chương trình sẽ huấn luyện trong 2 ngày cuối tuần, trong thời 

gian 2 tuần lễ, bắt đầu từ Thứ Sáu 5 tháng 11, đến Thứ Bảy, 6 tháng 11, và tuần kế tiếp 

Thứ Sáu và Thứ Bảy, 12-13 tháng 11.  Các lớp học diễn ra vào Thứ Sáu, từ 6:00 giờ tối 

đến 10:00 giờ tối; và Thứ Bảy, 8:00 giờ sáng đến 5:00 giờ chiều.  Địa điểm sẽ được thông 

báo sau khi ghi danh.  Để ghi danh vào chương trình, xin coi tại website ggcity.org/cert 

hoặc gởi email về cert@ggcity.org.  Hạn chót để ghi danh là Thứ Sáu, 29 tháng Mười. 

Huấn luyện sẽ bao gồm các kỹ năng ứng phó cơ bản, chẳng hạn như an toàn hỏa 

hoạn,  tìm kiếm và cứu hộ bằng ánh sáng, và kỹ năng sơ cứu khi gặp nguy hiểm. 

Sau khi hoàn thành chương trình kéo dài 20 giờ và một khóa học trực tuyến ngắn 

hạn, những người tham gia sẽ được công nhận là sinh viên tốt nghiệp chương trình và 

được tuyên thệ.  Học viên sẽ được cấp chứng chỉ hoàn thành CERT; một áo vest và áo T-

shirt CERT. 

Những ai muốn tham gia CERT phải trên 18 tuổi, sống hoặc làm việc tại Garden 

Grove.  

 Chỗ có giới hạn.  Để ghi danh, vui lòng truy cập ggcity.org/cert.  

                 # # # 

THÔNG TIN 
Từ Thành Phố Garden Grove 

     

mailto:cert@ggcity.org

