Cần
Lưu
Giữ

令和２年度

Về Việc Đối Phó Khẩn Cấp Đối Với Các Cảnh Báo ・ Tai Nạn Thiên Tai
警報・災害等の緊急対応について
＜

ベトナム語

Cách Đối Phó

Nghỉ Học Đột Xuất

＞

Khu vực・Thời gian

※Trong Thành

Cảnh Báo・Dự Báo・Cần Chú Ý
※１

Phố Yokohama

Cảnh Báo Đặc Biệt
とく

べつ

けい

ほう

特 別 警 報

(Nhà Trường Nghỉ Học)
※２

6 giờ sáng

Trước

đến

Cảnh Báo Tuyết Lớn・
Cảnh Báo Giông Bão Tuyết

trường

おおゆきけいほう

※Trường hợp nghỉ, đi trễ, nhất định

liên lạc với nhà trường.

Hiệu Trưởng Phán
Đoán・Liên Lạc

đến
trường

ぼうふうせつけいほう

大雪警報・暴風雪警報

Gia đình xem xét việc có ※Trong Thành
cho con đi học hay không Phố Yokohama
(Nhà Trường vẫn học bình
6 giờ sáng
thường)

khi

こうかい よ ほ う

Lửa Rơi 降灰予報
Cảnh Báo Giông Bão
ぼうふうけいほう
暴風警報

khi

Sau

Dự Báo Tro Bụi Núi

(Ví dụ): ・Tan trường tập thể
・Cho giờ tan trường sớm hơn
・Giao học sinh cho phụ huynh

Giao học sinh cho
phụ huynh
※ Phụ huynh đến trường
đón các em.

※Trong

Thành
Phố Yokohama

Cảnh Báo Mưa Lớn・
Cảnh Báo Ngập Lụt
おおあめ けいほう

こうずい けいほう

大雨警報・洪水警報

Cần Lưu
Ý Gió Mạnh
きょうふう ち ゅ う い ほ う
強風注意報
・Trong trường hợp các Cảnh
Báo, Dự Báo được ghi ở trên
được phát lệnh

※Trong

Thành
Phố Yokohama

・Động Đất quy mô lớn

(trên

Chấn Độ 5

Mạnh

)

・Trường hợp xảy ra các
thiên tai quy mô lớn khác.

・Xin các gia đình cũng hãy kiểm tra, xác nhận các thông tin chính xác, thông qua Dự Báo Thời Tiết và
các Tin Tức trên Tivi, Radio.
とくべつけいほう
こうはい よ ほ う
・Từ năm Heisei 27, có bổ sung thêm 「特別警報」 (Cảnh Báo Đặc Biệt )「降灰予報」(Dự Báo Tro Bụi
Núi Lửa Rơi)
とくべつけいほう
※1「特別警報」(Cảnh Báo Đặc Biệt ), là lệnh được phát đối với các hiện tượng vượt tiêu chuẩn phát
lệnh Cảnh Báo, vì vậy, lệnh sẽ được công bố trong trường hợp được nhìn nhận là có phát sinh
thiệt hại lớn cho khu vực.
こうはい よ ほ う
※2「降灰予報」(Dự Báo Tro Bụi Núi Lửa Rơi) sẽ được phát lệnh trong trường hợp được dự đoán là núi
lửa trong nước phun lửa, và tro bụi núi lửa rơi xuống trên phạm vi rộng.
よこはま し な い
※3「横浜市内」Trong thành phố Yokohama, là nói về toàn bộ khu vực tỉnh Kanagawa, hoặc khu vực phía
Đông tỉnh Kanagawa, hoặc nói về Yokohama, Kawasaki.
（Trường Trung Học KAMIIIDA, Trường Tiểu Học KAMIIIDA, Trường Tiểu Học IIDAKITA ICHO）

