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Chương Trình Nhóm Ứng Phó Khẩn Cấp Trong Cộng Đồng (CERT) Của Quốc Gia 
đào tạo các tình nguyện viên để chuẩn bị cho các loại thảm họa mà cộng đồng của họ 
có thể phải đối mặt. Thông qua các thực hành thiết thực và các bài tập thực tế, Tình 
Nguyện Viên CERT: 

Các tình nguyện viên 
của CERT có mục tiêu 
làm điều tốt nhất cho số 
lượng người lớn nhất. •  Học cách ứng phó một cách an toàn với các mối nguy hiểm do con người hoặc 

thiên nhiên tạo ra; 
•  Giúp tổ chức ứng phó các thảm họa cơ bản; và 
•  Tăng cường sự sẵn sàng trong cộng đồng của họ. 

ỨNG PHÓ VỚI TRƯỜNG 
HỢP KHẨN CẤP 

Kể từ năm 1986, hơn  

600.000 cá nhân  
đã hoàn thành khóa đào tạo CERT. 

1-25 26-50 51-100 101-200 201-350 # của CERTs Các Chương 
Trình CERT 
Chuyên Ngành: 
•  Khuôn Viên CERT 

•  Thanh Thiếu Niên CERT 

•  Nơi Làm Việc CERT 

Thành Viên Học Hỏi: 
•  Tìm kiếm và cứu hộ nhẹ •  Khả năng chỉ huy trong 

thảm  họa •  Thực hành y tế trong 
thảm  họa •  Quản lý giao thông và 

đám  đông •  Kiểm soát an toàn cháy  
nổ và tiện ích 

CERT và Hệ Thống Văn Bằng Quốc Gia 

Hệ Thống Trình Độ Quốc Gia (NQS) là một tập hợp các tài 
liệu mô tả các tiêu chí tối thiểu cho trình độ của người ứng cứu. 
Nó được thiết lập để tạo ra sự nhất quán cho người ứng cứu khi 
làm việc với các sự cố, kể cả bên ngoài khu vực nhà của họ. 
FEMA đang phát triển Tên Nghề Nghiệp/Tiêu Chuẩn Chức Vụ và Sách Nhiệm Vụ Chức Vụ cho ba vị trí CERT chính: Tình Nguyện 
Viên CERT, Trưởng Bộ Phận CERT và Trưởng Nhóm CERT. Các tài liệu này củng cố CERT trong Khung Tiếp Ứng Quốc Gia. Các 
CERT không bắt buộc phải tham gia vào NQS, nhưng sẽ được khuyến khích để nhất quán với Hệ Thống Quản Lý Sự Cố Quốc Gia. 
Bạn có thể tìm thấy các tài liệu này trên Công Cụ Đánh Máy Tài Nguyên Thư Viện: https://rtlt.preptoolkit.fema.gov/Public sau 
khi được xuất bản. 

Trên toàn quốc, có hơn 2.800+ CERT địa 
phương. Các tình nguyện viên của CERT  
xây dựng sự chuẩn bị sẵn sàng bằng cách 
tổ chức cộng đồng của họ trước thiên tai. 

Có một vai trò cho tất cả mọi người 
trong CERT. Nói chuyện với Giám Đốc 
Chương Trình CERT tại địa phương của 
bạn để tìm hiểu cách tham gia. 

https://rtlt.preptoolkit.fema.gov/Public


 

Chuẩn Bị Hành Động 
CERT đưa ra một cách tiếp cận nhất quán, trên toàn quốc về tổ chức và đào tạo tình nguyện viên mà những người ứng phó chuyên 
nghiệp có thể tín nhiệm trong các tình huống thảm họa, điều này cho phép họ có thể tập trung vào các nhiệm vụ phức tạp hơn. 

Phương Pháp Đào Tạo 
Các khóa học trực tuyến hoặc trực tiếp, cũng như các hoạt động đào tạo tại địa phương, nhằm giúp Các Tình Nguyện Viên CERT 
chuẩn bị tư thế sẵn sàng cho thiên tai. 

Các Khóa Học Đầy Đủ 

IS-317 - Giới Thiệu về CERT (Trực Tuyến): 
Một khóa học nghiên cứu độc lập đóng vai trò giới 
thiệu  về  CERT. 

Khóa Đào Tạo Cơ Bản về CERT: 
Được cung cấp trong cộng đồng bởi một nhóm những người 
ứng phó đầu tiên và các tình nguyện viên có đủ trình độ 
chuyên môn khác, khóa học này là nền tảng của chương trình. 

CERT Đào Tạo Huấn Luyện Viên: 
Các nhà lãnh đạo CERT có kinh nghiệm dạy cho các huấn
luyện viên CERT mới cách đào tạo nhóm của họ. 

Người Quản Lý Chương Trình: 
Các nhà lãnh đạo CERT mới học cách bắt đầu, phát triển 
và  duy trì các CERT tại địa phương. 

 

Nguồn Tài Nguyên Bổ Sung 

Đào Tạo về Các Mối Nguy 
Hiểm  Cụ  Thể 
Các chuẩn mực đào tạo bổ sung cho phép 
cộng  đồng cung cấp đào tạo chuyên sâu hơn 
về  các mối nguy hiểm mà họ có nhiều khả 
năng  phải đối mặt. 

 

Đào Tạo Toàn Diện 
Các tiện nghi để giúp người khuyết tật cũng 
như  những người khác có nhu cầu trong việc 
tiếp cận và chức năng có thể dễ dàng tiếp cận 
với đào tạo CERT. 

Chuẩn Mực Chuyên Dụng 
Tình nguyện viên của CERT xây dựng những 
kỹ  năng vững chắc thông qua các khóa đào tạo 
về các chủ đề nâng cao như liên lạc trong trường
hợp khẩn cấp và ứng phó với động vật. 

Các Khóa Đào Tạo Trong 
Cộng  Đồng 
Nhiều tài liệu đào tạo CERT và công cụ quản 
lý  chương trình được cung cấp miễn phí. 

Biết thêm thông tin tại ready.gov/CERT. 

Cập nhật năm 2021 

https://ready.gov/CERT

