
＜Người có thể tham gia＞ 

Người ngoại quốc muốn học tập liên quân đến phòng chống 

thiên tai ( 30 người ) 

※Không có dịch vụ trông giữ trẻ em, tuy nhiên trẻ em cũng có thể cùng tham gia 

Ngày 4 tháng 10 năm 2020     

（Chủ nhật)  

13:00~15:00 
 

＜Địa điểm＞ Palette Gotsu 

（Gotsushi Gotsucho1518-1） 

 

Bạn sẽ làm gì nếu thảm họa lớn xảy ra tại thành phố của bạn. 

Hãy cùng nhau vui vẻ học tập về cách 

phòng chống thiên tai quan trọng. 

【Chủ trì】 Tỉnh Shimane・Trung tâm quốc tế Shimane・ 

                Bộ đất đai, cơ sở hạ tầng, giao thông và du lịch văn phòng quốc lộ Hamada・Thành phố Gotsu 

 

 
 

 
 

 

  ★Địa chỉ đăng ký・liên hệ 
Trung tâm Quốc tế tỉnh Shimane Chịu trách nhiệm: Yokota  

〒690-0011 Matsue shi,Higashitsuda cho,369-1 

ĐT: 0852-31-5056 / FAX 0852-31-5055 / E-mail admin@sic-info.org 

 

Thông tin mới tại trang web! 

Tham gia miễn phí 

★Chương trình 
 

12:45  Bắt đầu nhận đăng ký 

13:00  Khai mạc 

13:10 

 (1) Học ứng phó thảm họa 

     ＊ Trải nghiệm động đất, mưa lớn ! 

     ＊ Trải nghiệm độ khủng khiếp của khói 

          trong hỏa họan ! 

     ＊ Luyện tập sử dụng bình cứu hỏa ! 

   (2) Lớp học an toàn giao thông 

      ＊ Học tập về phòng chống tội phạm,  

           quy tắc giao thông 

15:00  Kết thúc 

★Cách thức đăng ký   Thời hạn: ngày 24/9（Thứ 5） 

Xin vui lòng ghi thông tin từ mục 1~9, và gủi tới Trung tâm Quốc tế 

tỉnh Shimane qua Mail hoặc FAX.  

Xin vui lòng ghi tiêu đề của mail là 「防災」 hoặc 「bousai」. 

①Tên（Hán tự、Hiragana、alphabet） ②Quốc tịch ③Giới tính 

④Địa chỉ ⑤Số điện thoại ⑥Địa chỉ E-mail 

⑦Ngôn ngữ có thể nói（tiếng Nhật、tiếng_____） 

⑧Cần thông dịch/ Không cần thông dịch 

⑨Trường hợp cần thông dịch thì bạn muốn thông dịch bằng ngôn ngữ nào?

（tiếng Anh、tiếng Trung、tiếng Tagalog、Tiếng Bồ Đào Nha、tiếng Việt、

tiếng_____） 

（ベトナム語） 

Do tình hình lan rộng của bệnh truyền nhiễm virus corona, đã tạm dừng. 


