
0800-222-5103
Tổng đài miễn phí

Miyazaki City© 

【Hỗ Trợ 21 ngôn ngữ 】 

Tiếng Anh  / Tiếng Trung / Tiếng Hàn  / Tiếng Thái / Tiếng Việt /

 Tiếng Indonexia / Tiếng Tagalog / Tiếng Nepal / Tiếng Portuguese /

 Tiếng Tây ban Nha / Tiếng Pháp / Tiếng Đức / Tiếng Ý / Tiếng Nga /

 Tiếng Mã lai / Tiếng Brunei / Tiếng Khơ me / Tiếng Mông Cổ /

Tiếng Sinhala / Tiếng Hindi / Tiếng Bengali

✆
Hãy điện thoại cho chúng tôi khi muốn biết những 
thông tin sơ tán lúc Thảm Họa xảy ra. 

ベトナム語

Tổng đài hỗ trợ Đa Ngôn Ngữ khi
xảy ra Thảm Họa Thành Phố Miyazaki

(Chỉ sử dụng được khi Thảm Họa xảy ra. )



Hãy dự phòng khi Thảm Họa xảy ra.

Đài NHK Đài Khí Tượng

Tiếng Anh Tiếng Trung Tiếng Hàn

Nhật bản là một quốc gia có rất nhiều Thảm Họa.
Hãy nâng cao ý thức về Thảm Họa để khi có xảy ra Bão Lũ hay Sóng Thần... thì vẫn luôn bình 
tĩnh ứng phó.
Hơn nữa, Các bạn hãy Tra cứu sẵn trước các địa điểm sơ tán, những nơi nếu đến gần sẽ rất nguy 
hiểm,cách thu thập thông tin Thảm Họa để có thể sơ tán ngay lập tức.

○Thu thập thông tin・Học về Thảm Họa 
Học các kiến thức về thảm họa bằng nhiều ngôn ngữ.
Chúng Tôi sẽ gởi thông tin Thảm Họa, Thông Tin Khí Tượng bằng nhiều ngôn ngữ.
(Đài NHK) https://www3.nhk.or.jp/nhkworld/en/multilingual_links/
(Đài Khí Tượng)https://www.data.jma.go.jp/multi/index.html

○Biết được những địa điểm nguy hiểm.
Hazard bản đồ là Bản Đồ chỉ ra những địa điểm nguy hiểm khi xảy ra Lũ Lụt.
Hãy kiểm tra sẵn trước tình hình quanh khu vực nhà ở của bạn,trường học hay nơi làm việc.
https://www.city.miyazaki.miyazaki.jp/life/fire_department/hazard_map/285486.html

○Tra cứu các địa điểm sơ tán.
“vacan” Là hệ thống có thể tra cứu được vị trí của các khu vực sơ tán gần nhà ở,trường học, 
nơi làm việc.
Tra cứu sẵn trước các địa điểm sơ tán để có thể thoát ra ngoài ngay lập tức.
Khi Thảm Họa xảy ra, có thể xác nhận được hiện trạng thực tế các điểm sơ tán có đông kín 
người quá hay chưa.
https://vacan.com/area/miyazaki-city-evacuation/evacuation-center/11

Trang chủ dành cho người nước ngoài ở Thành Phố Miyazaki.
Chúng tôi đăng các thông tin về Thảm Họa, thông tin sinh hoạt, các sự kiện... bằng Tiếng Anh, Tiếng 
Trung, Tiếng Hàn và Tiếng Nhật đơn giản.
（Tiếng Anh）https://www.city.miyazaki.miyazaki.jp/en/
（Tiếng Trung）https://www.city.miyazaki.miyazaki.jp/cn/
（Tiếng Hàn）https://www.city.miyazaki.miyazaki.jp/kr/
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