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Khi có thiên tai thì việc tích cực thu thập thông tin, tự mình phán đoán  để có thể nhanh chóng lánh 
nạn là điều quan trọng. Việc thiên tai xảy ra trước khi có thông tin của thành phố là có. Sử dụng 

phương pháp thu thập thông tin từ nhiều nguồn, hãy cố gắng xác nhận trước vào ngày thường việc sử 
dụng cách nào "

Phương pháp thu thập thông tin
Cục khí tượng 

Bộ đất đai, cơ sở 
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thông tin liên 
quan đến

 khí tượng- 
động đất

tình trạng 
mở cửa 

điểm lánh 
nạn

thông tin 
về mực 

nước sông

thông tin 
lánh nạn( 
như phát 
lệnh..vv)

thông tin 
cắt điện

 thông tin chống thiên 
tai về sông ngòi

Dịch vụ thư điện tử thông 
tin phòng chống thiên 

tai, tự bảo vệ mình

trang web

Thư điện tử cảnh báo 
nhanh khẩn cấp

Truyền dữ liệu

trang web

Bản tin thư điện tử 
trường học

Loa phát thanh chống 
thiên tai, xe phát thông 

tin

Twiter phòng chống 
thiên tai thành phố 

Handa

Truyền dữ liệu

Ấn 「phím d」trên điều khiển tivi→chọn「愛知生活情報thông tin cuộc sống Aichi」→
chọn「防災・生活情報Thông tin phòng chống thiên tai- cuộc sống」
※ tùy theo đời máy, thời kỳ mà cũng có sự sắp đặt phím- hiển thị khác

● cảnh báo chú ý・cảnh báo ● tình trạng mở cửa điểm lánh nạn
● thông tin mực nước sông ● thông tin lánh nạn...vv"

Loa phát thanh phòng chống thiên tai thành phố Handa (loa 
phát thanh ngoài trời)
Xe phát thông báo

Sẽ cho biết thông tin lánh nạn hay thông tin mở cửa điểm lánh nạn tương ứng với
tình trạng

Trường hợp không thể nghe được kênh phát thanh phòng chống thiên tai ( loa 
phóng thanh bên ngoài) thì chúng tôi cung cấp dịch vụ nghe lại
có thể xác nhận nội dung đã phát ngay trước đó.
Số dịch vụ nghe lại：����-��-����　����-��-����

●thông tin lánh nạn...vv

Tivi khác

Twiter phòng chống thiên tai TP 
Handa

https://twitter.com/bousai_handa

Thành phố Handa Thông tin phòng chống
thiên tai- thảm họa

●Cảnh báo chú ý- cảnh báo
●tình trạng mở cửa điểm lánh nạn
●thông tin lánh nạn...vv

●Cảnh báo chú ý- cảnh báo
●tình trạng mở cửa điểm lánh nạn
●thông tin lánh nạn...vv"

●Cảnh báo chú ý- cảnh báo
●thông tin về mực nước sông
●thông tin lánh nạn...vv

●Thông tin cắt điện 

Trang web thành phố 
Handa

https://www.city.handa.lg.jp

Thành phố Handa Phòng chống thiên tai
giảm nhẹ thiên tai

Thông tin phòng chống thiên tai từ
 sông ngòi

https://www.river.go.jp/portal/#��

Thông tin phòng chống thiên tai từ sông ngòi

●Toàn thể thông tin liên quan đến
　khí tượng-động đất

Trang web cục khí tượng

https://www.jma.go.jp/jma/index.html

Cục khí tượng 

Trang web điện lực Chubu

https://www.chuden.co.jp

Thông tin cắt điện điện lực Chubu

Internet

https://www.chitamaru.jp/ez/schoolml/entry.asp

●Situação de instalação do abrigo 
●Informações sobre refúgio e etc...

Avisos por e-mail das escolas de Handa
(merumaga)

Đây là dịch vụ mà cục khí tượng, thành phố Handa 
dùng để truyền thông tin khẩn cấp cho khu vực được 
áp dụng. 
Về loại máy áp dụng hay phương pháp cài đặt thì hãy 
xác nhận từ trang web của các công ty điện thoại.

Thư điện tử trường học TP Handa Thư điện tử cảnh báo nhanh khẩn cấp

https://www.pref.aichi.jp/soshiki/kasen/����������.html

Thông tin phòng chống thiên tai
dịch vụ thư điện tử

Tỉnh Aichi Dịch vụ thư điện tử thông tin 
phòng chống thiên tai -tự bảo vệ mình

●Điểm chú ý-cảnh báo
●thông tin vè mực nước sông..vv

●Thông tin khẩn cấp liên quan đến thiên tai
　bảo hộ công dân..vv

Thư điện tử (Mail)

cần đăng ký trước cần đăng ký trước

Tìm kiếm Tìm kiếm Tìm kiếm

Tìm kiếm

Tìm kiếm Tìm kiếm

Tìm kiếm

Chương thứ  �


