
Sở cứu hỏa Biloxi đang làm việc với một nhóm các cơ quan đại diện cộng đồng 

nhằm giúp vượt qua rào cản ngôn ngữ, vì rào cản ngôn ngữ có thể trở thành một 

vấn đề nghiêm trọng trong những trường hợp khẩn cấp. 

 

Sở cứu hỏa sẽ tổ chức một buổi tiệc miễn phí cho cộng đồng vào ngày 24 tháng 6 

tại Viện bảo tàng cứu hỏa Biloxi, tại đây các em nhỏ có thể được đi xe cứu hỏa, 

các gia chủ có thể đăng ký để được trang bị máy phát hiện khói miễn phí cho 

tất cả các phòng trong nhà, và tại đây chúng ta cũng được tham quan Viện bảo tàng 

cứu hỏa tọa lạc tại số 1046 đường Howard.  Buổi tiệc cũng có thức ăn nhẹ miễn 

phí từ 11g sáng đến 2g chiều. 

 

Các hoạt động này dành cho tất cả mọi người, và đặc biệt là những cư dân Mỹ nói 

tiếng Việt và tiếng Tây Ban Nha. 

 

“Điều mà chúng tôi thấy là nhiều cư dân nói tiếng Việt và tiếng Tây Ban Nha thỉnh 

thoảng gặp rắc rối trong giao tiếp với những người làm công tác khẩn cấp”, Ông 

trợ lý giám đốc sở cứu hỏa Biloxi Kirk Noffsinger nói. “Trong vài trường hợp có 

những sự không hiểu rõ nhau, và thật không may, nó có thể trở nên nghiêm trọng 

trong khi khẩn cấp hoặc chuẩn bị cho tình trạng khẩn cấp” 

 

 “Điều mà chúng tôi hy vọng đạt được với buổi tiệc miễn phí cho cộng đồng này là 

giúp có một sự giao tiếp trôi chảy”   

 

Cùng bảo trợ cho sự kiện này sẽ có Mississippi Coast Interfaith Task Disaster Task 

Force, Boat People SOS, Hispanic American Coalition, American Red Cross, and 

the Catholic Charities Migration and Refugee Center 

 


