
 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

［Nilalaman］★ May interpreter volunteer (10:00-13:00) 
10:00 ①Disaster prevention training para sa mga dayuha 

＊Maaaring mangyaring kalamidad sa Shimane    
＊Mga dapat gawin upang maprotektahan ang iyong sarili at 

pamilya 

12:00 ②Tanghalian 
       ＊Pakisasalamuha habang kumakain ng pang emergency na 

pagkain 

13:00 ③Pagsasanay para maging taga-suporta 
       ＊Maaaring maging problema ng mga taga-ibang bansa 

kapag nangyari ang kalamidad       
＊Alamin kung paano ipahayag ang impormasyon sa mga 

taong hindi gaanong marunong magsalita ng wikang 

Hapon 

15:00 Inaasahang tapos 
［Lugar］ 
Unnan city Fire headquarters 

(Unnan city Kisuki-cho, satogata 

1100-6) 

Para sa iba pang 

impormasyon tumawag sa 

Shimane International 

center 

TEL: 0852-31-5056 

Mga maaaring sumali： 

※Mga dayuhang nais na malaman ang tungkol sa disaster 

prevention, maaaring isama ang anak (alagaang mabuti para di 

makaistobo) 

※Mga Hapon na gustong suportahan ang taga-ibang bansa.     

★Application form (tingnan ang likod) sulatan at isabmit. 

(30 katao lamang po ang maaaring sumali) 

★Ang pag-aaplay po para sa pag-Sali ay hanggang  

ika-8 (Miyerkules) ng Pebrero 

[Sponsored by] Shimane Prefecture Shimane International Center Unnan City, [kabahagi] Unnan City Fire Headquarters 

Tagalog 

Sumusuporta sa mga taga-ibang bansa 

Disaster prevention training para sa mga dayuhan 
at pagsasanay para maging taga-suporta sa 

mga taga-ibang bansa residente(Unnan city) 

Ano ang iyong gagawin kapag may nangyaring 

malaking kalamidad? 

Mahalagang malaman ang tungkol sa kalamidad sa 

bayang tinitirhan kung ano ang gagawin. 

February 19, 2017 (Linggo) 

Libre ang 

pagsali 

Maaaring 

makaranas ng 

ibang-ibang aktibidad 



 Application form 

“pagsasanay para maging taga-suporta sa mga taga-ibang bansa residente (Unnan city)” 

 Shimane International Center  FAX: 0852-31-5055  E-mail: admin@sic-info.org  

＊Ilagay sa title ng E-mail ay「bousai」 

Furigana  Kasarian  

Pangalan 

(Hapon) 

 Bansa  

Alphabet 

(pangalan) 

 Sariling wikang 

ginagamit 

 

Tirahan  

TEL  

E-mail  

Iba pang 

wika 

 ※Kahit hindi 

marunong ng 

ibang wika ay 

maaaring 

sumali 

（Wikang hapon） ｛marunong・konti lang・hindi marunong｝ 

（Wikang    ） ｛marunong・konti lang・hindi marunong｝ 

（Wikang     ） ｛marunong・konti lang・hindi marunong｝ 

※Bilugan para malaman ang lebel ng kaalaman 

Lagyan ng 

check ang 

□ Kung alin 

ang nais 

salihan 

 

※Kahit 1 lang 

ay maaaring 

sumali 

□ ① Lecture・Pag-subok ＋ ② tanghalian (chatting)  (10:00 - 13:00） 

→□  Kailangang interpreter. 

    →□Ingles  □Intsik  □Tagalog  □Portugal           

□At iba pa（Wika        ） 

※Kung walang interpreter ay ipapaliwag sa inyo sa wikang hapon  

(easy japanese). 

    □ Hindi kailangan ng interpreter. 

□ ② Tanghalian (chatting) ＋ ③ Supporter workshop  (12:00 - 15:00)   

□ ③ Supporter workshop（13:00 – 15:00） 

※Ang inyong private na impormasyon ay dito po lamang gagamitin 

 

 
Para sa iba impormasyon: Shimane International Center (Lunes-Biyernes 8:30-18:30） 

 〒690-0011 Matsue city Higashi tsuda-cho 369-1 

 TEL: 0852-31-5056 FAX: 0852-31-5055 

 E-mail: admin@sic-info.org   Web site：http://www.sic-info.org 

Ang pag-aaplay po para sa pag-Sali ay hanggang  
ika-8 (Miyerkules) ng Pebrero 

mailto:admin@sic-info.org

