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HỆ THỐNG CẢNH BÁO BẠC
Hệ thống CẢNH BÁO BẠC
giúp người chăm sóc và
gia đình tìm được người thân mất tích
mà có thể mất ý thức về
môi trường xung quanh hoặc
bỏ đi lang thang do
suy giảm nhận thức.

Hệ thống CẢNH BÁO BẠC là gì?
Được phát động vào năm 2013, hệ thống CẢNH BÁO BẠC được tổ chức theo Hệ thống Cảnh
báo Amber. Thay vì tìm trẻ em mất tích, hệ thống này thông báo cho công chúng về những
người lớn trên 50 tuổi thất lạc có nguy cơ bị tổn hại, bị suy giảm nhận thức vĩnh viễn như bệnh
Alzheimer hoặc các chứng sa sút tâm trí khác.

Hệ thống CẢNH BÁO BẠC hoạt động như thế nào?
Hệ thống CẢNH BÁO BẠC hoạt động giống như Hệ thống Cảnh báo Amber. Những
người mất tích có nguy cơ bị tổn hại được trình báo cho các cơ quan thi hành luật.
Viên chức phụ trách có thể yêu cầu thông tin cá nhân cho biết người thất lạc
bị hạn chế về tâm trí hoặc có các chứng suy giảm nhận thức khác. Người chăm sóc phải cung
cấp thông tin chi tiết sẽ giúp xác định vị trí người thân bị mất tích hoặc có nguy cơ bị tổn hại.
Sau khi xác minh, cảnh sát thông báo cho cơ quan có nhiệm vụ đưa ra
cảnh báo. Ở nhiều bang, bao gồm cả New Mexico, Bộ An toàn Công cộng có thể đưa ra cảnh
báo. Sau khi được phát hành, cảnh báo được hiển thị trên biển báo điện tử trên đường cao tốc
cũng như phát trên đài phát thanh và truyền hình.
Thời gian là yếu tố quan trọng trong các tình huống này.

Hệ thống CẢNH BÁO BẠC là một công cụ hữu hiệu có thể giúp tìm ra người thân của quý vị và
đưa họ trở về một cách an toàn, trước khi họ có thể đương đầu với các nguy hiểm khác
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Cách thức trình báo các trường hợp mất tích
những người theo quy định của Luật CẢNH BÁO BẠC.
Lên kế hoạch trước...

Bộ Hỗ trợ Người Cao niên có thể cung cấp cho các gia đình một
ổ USB di động MIỄN PHÍ và hỗ trợ lưu trữ các thông tin sau:
• Một bức ảnh gần đây
• Đặc điểm nhận diện
• Thông tin y tế quan trọng
Trong trường hợp người thân của họ gặp nguy hiểm, đi lang thang và mất tích, người chăm sóc
có thể cung cấp ổ USB chứa các thông tin quan trọng của người thân cho các cảnh sát viên
của Sở Cảnh sát Albuquerque.

Để được hỗ trợ chuẩn bị ổ USB di động miễn phí của, quý vị hãy gọi
(505) 764-6400 từ thứ Hai đến thứ Sáu, 8:30 sáng đến 4:30 chiều
LÊN KẾ HOẠCH PHÒNG TRONG TRƯỜNG HỢP NGƯỜI THÂN CỦA QUÝ VỊ BỎ ĐI LANG
THANG.
Chúng tôi có thể giúp quý vị sẵn sàng.

LIÊN LẠC
cơ quan chức năng
ngay lập tức.
thông báo cho
viên chức điều động
rằng người thân mất tích
của quý vị bị thiểu năng tâm trí,
bi bệnh Alzheimer, hoặc mắc chứng
suy giảm nhận thức khác.
CHUẨN BỊ SẴN một
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bức ảnh hiện tại,
mô tả đặc điểm nhận dạng
và thông tin y tế quan trọng
để có thể nhanh chóng
trình cho cơ quan thi hành luật.

Hệ thống CẢNH BÁO BẠC là gì
Được sử dụng vào năm 2013, hệ thống CẢNH BÁO BẠC giống với hệ thống Cảnh báo
Amber. Thay vì tìm trẻ em mất tích, hệ thống này thông báo cho công chúng về những người
lớn trên 50 tuổi thất lạc có nguy cơ bị tổn hại, họ có thể bị suy giảm nhận thức vĩnh viễn như
bệnh Alzheimer hoặc các chứng sa sút trí tuệ khác.

Hệ thống CẢNH BÁO BẠC hoạt động như thế nào?
Hệ thống CẢNH BÁO BẠC hoạt động giống như Hệ thống Cảnh báo Amber. Những
người mất tích có nguy cơ bị tổn hại được trình báo cho các cơ quan thi hành luật.
Viên chức phụ trách có thể yêu cầu thông tin cá nhân cho biết người thất lạc
bị hạn chế về tâm trí hoặc có các chứng suy giảm nhận thức khác. Người chăm sóc phải cung
cấp thông tin chi tiết sẽ giúp xác định vị trí người thân bị mất tích hoặc có nguy cơ bị tổn hại.
Sau khi xác minh, cảnh sát thông báo cho cơ quan có nhiệm vụ đưa ra
cảnh báo. Ở nhiều bang, bao gồm cả New Mexico, Bộ An toàn Công cộng có thể đưa ra cảnh
báo. Sau khi được phát hành, cảnh báo được hiển thị trên biển báo điện tử trên đường cao tốc
cũng như phát trên đài phát thanh và truyền hình.
Thời gian là yếu tố quan trọng trong các tình huống này
Hệ thống CẢNH BÁO BẠC là một công cụ hữu hiệu có thể giúp tìm ra người thân của quý vị và
đưa họ trở về một cách an toàn, trước khi họ có thể đương đầu với các nguy hiểm khác

Gọi (505) 764-6400 từ Thứ Hai đến Thứ Sáu, 8:30 sáng đến 4:30 chiều.
Các số điện thoại quan trọng:
Số Khẩn cấp của Sở Cảnh sát Albuquerque: 911
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Số Không Khẩn cấp của Sở Cảnh sát Albuquerque:
(505) 242-COPS (tức là, (505) 242-2677)
Trung tâm Liên lạc dành cho Công dân: 311
Đường dây Trợ giúp 24/7 của Hiệp hội Alzheimer: 1-800-272-3900

