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1. Cảnh báo về Tình trạng Khẩn cấp là gì? 

Cảnh báo về Tình trạng Khẩn cấp là hệ thống cảnh báo qua điện thoại, trên toàn quốc, được các tổ 
chức đảm trách dịch vụ cứu cấp, sử dụng. Hệ thống này gửi các tin nhắn cảnh báo đến các số điện 
thoại cố định và di động trong một khu vực địa lý nào đó, về tình trạng khẩn cấp có thể xảy ra hoặc tình 
trạng khẩn cấp thực sự, như hỏa hoạn, lụt lội, hay các sự cố thời tiết cực độ. 
 

2. Cảnh báo về Tình trạng Khẩn cấp được sử dụng vào khi nào?  
Sau khi quyết định về cảnh báo đến một cộng đồng nào đó được đưa ra, tổ chức về dịch vụ cứu cấp có 
trách nhiệm, sẽ xác định khu vực địa lý cần được cảnh báo. Tổ chức về dịch vụ cứu cấp sẽ quyết định 
cách thức gửi ra các cảnh báo, như đài phát thanh, trang mạng hay ti-vi, tùy thuộc vào tính chất của 
tình trạng khẩn cấp này. Cơ quan này cũng sẽ quyết định liệu một cảnh báo qua đường điện thoại có 
cần được đưa ra hay không.  
 
Cảnh báo về Tình trạng Khẩn cấp chỉ là một cách mà các tổ chức về dịch vụ cứu cấp có thể cảnh báo 
đến cộng động và cách này sẽ không phải là được sử dụng trong tất cả mọi hoàn cảnh. Quý vị nên 
được chuẩn bị một cách đầy đủ trong biến cố xảy ra trường hợp khẩn cấp, tiếp tục sử dụng nhiều 
nguồn thông tin khác nhau và luôn biết về các điều kiện địa phương. Quý vị không nên chờ nhận được 
một tin nhắn cảnh báo rồi mới hành động. 
 

3. Cảnh báo về Tình trạng Khẩn cấp hoạt động thế nào đối với các số điện thoại cố định? 
Cảnh báo về Tình trạng Khẩn cấp đưa ra tin nhắn bằng lời được ghi âm, đến các số điện thoại cố định 
trong một khu vực địa lý nào đó. Nếu cuộc gọi này không được trả lời, thì số điện thoại cố định đó lại 
được gọi lại một lần nữa.  
 

4. Cảnh báo về Tình trạng Khẩn cấp hoạt động thế nào đối với các máy điện thoại di động? 
Có hai cách Cảnh báo về Tình trạng Khẩn cấp này hoạt động đối với các máy điện thoại di động trong 
khu vực địa lý bị ảnh hưởng bởi tình trạng khẩn cấp.  

- một tin nhắn dạng văn bản được gửi đi căn cứ theo địa chỉ dịch vụ được đăng ký của máy điện 
thoại di động. 

- một tin nhắn dạng văn bản được gửi đi căn cứ theo địa điểm được biết lúc sau cùng của máy 
điện thoại này tại thời điểm xảy ra tình trạng khẩn cấp. Số này bao gồm cả các khách ghé thăm 
và những người đi lại trong khu vực này. 

 
Dựa trên việc phủ sóng điện thoại di động hoạt động thế nào, mà quý vị có thể nhận được tin nhắn 
dạng văn bản nếu quý vị đang ở ngoài khu vực có nguy cơ hoặc nhưng quý vị đang ở gần khu vựa 
này. Điều quan trọng là quý vị đọc kỹ tin nhắn và hiểu những hành động mà quý vị có thể cần phải  
thực hiện. 
 

5. Tại sao tôi đã không nhận được tin nhắn cảnh báo đến máy điện thoại cố định của tôi? 
Quý vị có thể đã không nhận được tin nhắn bằng lời được ghi âm trên máy điện thoại cố định của mình 
vì nhiều lý do: 

 điện thoại của quý vị khi đó đang bận 
 quý vị đã không trả lời cuộc gọi này  
 đã xảy ra tình trạng cúp điện và máy điện thoại cố định của quý vị là loại máy không dây 
 điện thoại cố định của quý vị ở ngoài khu vực cảnh báo. 
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6. Tại sao tôi đã không nhận được tin nhắn cảnh báo trên máy điện thoại di động của tôi? 
Quý vị có thể đã không nhận được tin nhắn dạng văn bản trên máy điện thoại di động của mình vì 
nhiều lý do: 

 hộp nhận tin nhắn dạng văn bản của quý vị đã đầy 
 tại thời điểm xảy ra tình trạng khẩn cấp, dịch vụ cứu cấp đã chọn sử dụng các phương tiện 

khác để cảnh báo những người có thể đang trong khu vực bị ảnh hưởng 
 máy điện thoại di động của quý vị khi đó đang ở chế độ tắt hoặc đang không trong khu vực có 

sóng điện thoại di động 
 tại thời điểm xảy ra tình trạng khẩn cấp, địa điểm được biết lúc sau cùng của máy điện thoại 

của quý vị không nằm trong khu vực cảnh báo 
 quý vị đã không cập nhật địa chỉ dịch vụ được đăng ký của mình. 

 
7. Nếu tôi đi vào một khu vực cảnh báo sau khi tin nhắn dạng cảnh báo được gửi đi thì sao? 

Quý vị sẽ không nhận được tin nhắn dạng văn bản này. Quý vị sẽ chỉ nhận được một tin nhắn dạng 
văn bản nếu một tin nhắn cảnh báo mới được đưa ra và máy của quý vị đang hoạt động trong khu vực 
cảnh báo này mà thôi. 
 

8. Cảnh báo về Tình trạng Khẩn cấp có biết được tôi đang có mặt ở đâu không? Nó có đang dõi 
theo tôi không? 
Không. Cảnh báo về Tình trạng Khẩn cấp không truy tìm địa điểm của quý vị, bởi nó không nắm giữ dữ 
liệu về địa điểm của các số máy điện thoại di động riêng lẻ. 
 

9. Điều gì sẽ xảy ra nếu tôi đang sống hay đang đi lại trong hay sống trong một điểm không có 
sóng điện thoại di động? 
Cảnh báo về Tình trạng Khẩn cấp chỉ là một cách mà dịch vụ cứu cấp có thể sử dụng để những người 
có thể trong khu vực bị ảnh hưởng vào thời điểm xảy ra tình trạng khẩn cấp.   
 
Dịch vụ cứu cấp có thể sử dụng Cảnh báo về Tình trạng Khẩn cấp để gửi tin nhắn bằng lời đến các 
máy điện thoại cố định. Nếu quý vị đang sống trong một điểm không có sóng điện thoại di động, thì hãy 
đảm bảo là quý vị có máy điện thoại cố định không lệ thuộc vào nguồn điện. Quý vị cũng nên tìm kiếm 
lời khuyên từ công ty cung cấp dịch vụ của mình về những lựa chọn để cải thiện tình trạng phủ sóng 
điện thoại của quý vị. 
 
Bất kể là quý vị đang sống hay đang đi lại trong một điểm không có sóng điện thoại di động, điều quan 
trọng là không trông cậy vào việc nhận được tin nhắn cảnh báo trên máy điện thoại di động của quý vị. 
 
Mọi người nên được chuẩn bị đầy đủ trong trường hợp khẩn cấp, tiếp tục sử dụng nhiều nguồn thông 
tin khác nhau – như đài và ti-vi – và luôn biết về các tình trạng địa phương. Quý vị không nên chờ nhận 
được một tin nhắn cảnh báo rồi mới hành động. 
 

10. Có phải các tin nhắn cảnh báo này sẽ là ở ngôn ngữ không phải là tiếng Anh không? 
Không. Các tin nhắn cảnh báo bằng lời và dạng văn bản là bằng tiếng Anh.  
 
Các thành viên trong cộng đồng được khuyến khích trao đổi về tình trạng được chuẩn bị cho tình 
huống khẩn cấp, với gia đình, bạn bè và những người hàng xóm không nói tiếng Anh, để họ có khả 
năng hành động nếu họ nhận được một tin nhắn cảnh báo.  
 

11. Tin nhắn cảnh báo sẽ nói gì? 
Tin nhắn cảnh báo có thể bao gồm các thông tin về tình trạng khẩn cấp, những hành động cần được 
được thực hiện và tìm thông tin thêm ở đâu.  
 

12. Bằng cách nào tôi biết được tin nhắn cảnh báo đó là đáng tin cậy hay xác thực? 
Số ID của người gọi hay phần đầu của tin nhắn hiển thị trên máy điện thoại của quý vị sẽ là số  
‘0444 444 444’. Tin nhắn bằng lời được ghi âm được gửi đến các máy điện thoại cố định có thể bắt đầu 
bằng Hiệu lệnh Cảnh báo Tiêu chuẩn về Tình trạng Khẩn cấp.  
 

13. Tôi có thể có thêm thông tin về hệ thống Cảnh báo về Tình trạng Khẩn cấp này ở đâu? 
Thông tin thêm về hệ thống cảnh báo quốc gia qua điện thoại về Cảnh báo Tình trạng Khẩn cấp luôn 
sẵn có từ trang mạng www.emergencyalert.gov.au 


