
雲南市掛合交流センター

（雲南市掛合町掛合2151-1）

Ngày 28/11/2021 (chủ nhật)

14:00～16:00

Người có thể tham gia
Người ngoại quốc đang sinh sống tại

thành phố Unnan (khoảng 30 người)

★ Lịch trình

13:45 Tiếp đón

14:00 Bắt đầu

14:05 Học về cách lánh nạn

và thảm họa.

14:25 Học về cách sử dụng bình

cứu hỏa

15:05 Cùng với tình nguyện viên chuẩn

bị điểm lánh nạn, hỏi về địa điểm

lánh nạn.

16:00 Kết thúc

* Lịch trình cũng có thể bị thay đổi

* Do ảnh hưởng lan rộng bệnh của 

bệnh truyền nhiễm virus corona.

Có thể sẽ bị hủy nếu cần thiết.

【Chủ trì】Tỉnh Shimane・ Thành phố Unnan・Trung tâm Quốc tế Shimane

【Đơn vị hợp cùng hợp tác】 雲南市掛合交流センター

(Không tốn phí tham gia)

Trung tâm Quốc tế Shimane （phụ trách Yokota） 〒690-0011 松江市東津田町369-1

Số điện thoại 0852-31-5056 / FAX 0852-31-5055 / メール admin@sic-info.org

Lưu ý: Không có dịch vụ trông giữ trẻ. Trẻ em cũng có thể tham gia

Huấn luyện ứng phó thảm họa dành

cho người ngoại quốc

（ベトナム語）

Nếu xảy ra thảm họa lớn ở thành phố của bạn, 

bạn sẽ làm gì?

Hãy cùng nhau học cách ứng phó khi xảy ra 

tham họa.

★Đăng kí

★Đăng kí・Hỏi đáp

Hãy viết thông tin từ 1 - 8 và gửi qua E-mail hoặc FAX tới Trung tâm Quốc tế tỉnh Shimane. 

Tiêu đề mail vui lòng viết 「ぼうさいくんれん」. 

1.  Họ tên (cách đọc) 2. Quốc gia 3. Địa chỉ 4. Số điện thoại 5. Địa chỉ mail

6.   Ngôn ngữ có thể nói được 7. Có cần thông dịch không (cần/không）

8.   Ngôn ngữ muốn thông dịch

(tiếng Anh, tiếng Trung, tiếng Tagalog, tiếng Bồ Đào Nha, tiếng Việt, tiếng Khrmer/ Ngôn ngữ khác)

Trang web

Hạn chót đăng kí 24/11（thứ 4） * Nếu số lượng người đăng kí đông sẽ rút ngắn thời hạn đăng kí.


