
Hướng dẫn phòng chống thảm họa
cho người dân nước ngoại

*

tham gia
miễn phí

Nếu xung quanh bạn xảy ra hỏa hoạn, 
bạn có biết cần làm điều gì là tốt không?

ngày 16 tháng 12 năm 2018 (chủ nhật)
13:301～16:00

<Địa điểm> Trụ sỏ phòng cháy chữa cháy

<Có bãi đỗ xe>＊Nếu có thể hãy cố gắng đi xe cùng nhau

＊Ngày hôm đó thông dịch viên cộng đồng sẽ thông dịch
Các ngôn ngữ được hỗ trợ : tiếng anh,tiếng trung,tiếng
bồ đào nha,tiếng tây ban nha,tiếng philippin, tiếng Việt

13:001Đăng ký

13:30  Nói về vai trò của trạm
cứu hỏa

Cách sử dụng AED
Cách sử dụng bình cứu hỏa

Trải ngiệm khi trong nhà có khói

16:001Kết1thúc

Hạn đăng kí
Ngày 19 tháng 11

（Thứ hai）

・Người nước ngoài muốn học về phòng chống thảm họa
Người nhật muốn hỗ trợ người nước ngoài khi có thảm họa

＊đơn đăng kí（xem mặt sau）
（30 người có thể tham gia）

【Chủ trì】 Thành phố Inuyama Trụ sở phòng cháy chữa cháy thành phố Inuyama
Phòng trao đổi về du lịch

【Chủ tọa】 Hiệp hội giao lưu quốc tế Inuyama

Để bảo vệ tính mạng của bản thân và gia đình, 
hãy cùng nhau học về phòng chống hỏa hoạn

(Địa chỉ: Số1,Goroo-maru, Aza shimomaeda)

Chủ để: Hỏa hoạn

(ベトナム)
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※thông tin cก thก hãy xem trang web  Hiệp hội giao lĀu quกc tế Inuyama http://iiea.info 

 

(ベトナム語) 


