
Nhà tổ chức : Thành phố Inuyama 

Huấn luyện phòng chống thiên tai dành cho cư dân 

ngoại quốc 

 ～Cùng tìm hiểu về những thiên tai xảy ra ở Inuyama！～ 

Ngày hôm nay, nếu bỗng nhiên động đất, lũ lụt (nước tràn từ sông) , hay mất điện (do động đất) xảy ra thì 

bạn có biết mình cần phải làm gì không ? 

Để có thể bảo vệ được tính mạng của bản thân và cả các thành viên trong gia đình, chúng ta hãy cùng nhau 

học về đặc điểm của những thiên tai xảy ra tại thành phố Inuyama, và những điều cần chuẩn bị trước khi xảy 

ra thiên tai nhé. 

 

 

 

Ngày Ngày 9 tháng 2 năm 2020 (chủ nhật) PM 1：30 ～ PM 4：00（13：30～16：00） 

Địa điểm Tầng 3 Sở cứu hỏa thành phố Inuyama ※ Không có thang máy 

（Địa chỉ：Inuyamashi ooaza goromaruaza shimo maeda 1 ） 

Lệ phí tham gia Miễn phí（Không mất tiền） 

Độ tuổi được phép tham gia Từ 16 tuổi trở lên 

Phiên dịch Có （tiếng Anh, tiếng Trung, tiếng Bồ Đào Nha, tiếng Tây Ban Nha、tiếng Tagalog、tiếng 

Việt） 

Chỗ đậu xe Có ※ Do không có nhiều chỗ đậu xe nên nếu có thể các bạn vui lòng đi cùng nhau.  

Trang phục Vui lòng mặc quần, giầy có thể dễ dàng di chuyển, và quần áo ấm. Không đi giầy cao gót.  

Hạn đăng kí Tới ngày 20 tháng 1 năm 2020 (thứ 4) 

Khi đăng kí bạn vui lòng cho chúng tôi biết  

① Tên , ② Số điện thoại bạn sẽ sử dụng trong ngày đó、③ Ngôn ngữ bạn có nguyện vọng 

được phiên dịch. 

Địa chỉ đăng kí Tòa thị chính Inuyama  Quầy tiếp tân  Phòng giao lưu du lịch (Tầng 3, tòa thị chính), 

hoặc có thể liên lạc qua điện thoại hoặc mail  

※Nghỉ lễ từ ngày 28/12 (thứ 7) tới ngày 5 tháng 1 (chủ nhật)  

 

Số điện thoại：0568-44-0343,            Mail：040500＠city.inuyama.lg.jp 

 

ベトナム語 



Nhà tổ chức : Thành phố Inuyama 

Lịch trình trong ngày 

PM 1：10  Bắt đầu tiếp tân 

 

PM 1：30  ① Cùng tìm hiểu về những thiên tai xảy ra ở Inuyama 

Học về đặc điểm của những thiên tai xảy ra tại Inuyama. 

 

 

② Kiến thức về việc chuẩn bị đối phó với thiên tai 

        Bạn có thể vừa xem và vừa học về những đồ ăn, cùng vật dụng cần thiết phải chuẩn  

bị sẵn trước khi xảy ra thiên tai.  

Điều này không chỉ giúp ích cho cuộc sống tại nơi trú ẩn 

（nơi chạy tới khi xảy ra thiên tai）mà còn rất hữu ích trong các trường hợp nước máy,  

ga , hay điện bị mất.  

 

 

       ③ Hãy thử sơ cưu người bị bị chấn thương 

             Các trường hợp bị thương, bị tắc nghẽn đồ ăn trong cổ họng,  

hay khi tim ngừng đập.  

Học về massage tim (Bằng cách ấn vào ngực, bạn có thể làm  

cho trái tim ngừng đập hoạt động trở lại)  

 

 

       ④ Học cách di chuyển người bị thương  

         Học về cách di chuyển người không thể chuyển động do bị thương.  

Bạn sẽ học về phương pháp di chuyển người bị thương mà không cần dùng tới các  

dụng cụ.  

 

 

       ⑤ Cùng trải nghiệm sự rung lắc khi xảy ra động đất  

        Sẽ có xe giúp bạn trải nghiệm sự rung lắc khi xảy ra động đất (xe khởi chấn).  

Bạn có thể trải nghiệm sự rung lắc của trận động đất lớn tại phía đông Nhật Bản năm  

2011 (cấp độ 7) 

 

 

 

PM 4：00  Kết thúc 

 


