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Tunghaang Preparasyon sa Katalagman sa Mie

Himuong Layo sa Kadaut ang Inyuhang Balay

高校生版・ワークシート①・ビザイヤ語

Ang pagtsek sa sulod sa balay, makaubos sa posibleng kadautan sa takna nga na-ay katalagman.

Mahulog ug Magpasad
Nangatumba

○Lugar sa balay nga magpasad
ang mga nabuak nga gamit

○Unsa mga klaseng pangandam
ikaw ug ang imong pamilya na-a
nay gihimo sa inyong balay?

○Mga Gamit o funitures nga
mangahagbong

○Unsa mga klaseng pangandam
ikaw ug ang imong pamilya na-a nay
gihimo sa inyong balay?

○Butang sa Inyong balay nga
pwede makahatag ug sunog

○Unsa mga klaseng pangandam
ikaw ug ang imong pamilya na-a
nay gihimo sa inyong balay?

Mga Nabuak nga Bildo sa
bintana o nabuak nga bildo sa
mga plato nga nagkatag.
Pwede ka mohimo ug lakang
sa tunga-tunga sa kangit-ngit
tungod sa brown out.

Ang usa pwede maipit sa ilalom
sa bug-at nga gamit ug dili
makaluwas
tsunami.

sa

Kung

sunog

ug

musamot

pa

gyud ni, pwede nga makamatay.

Sunog, usa sa ikaduha nga
pinakadakong

katalagman

Sunog

tungod sa linog, nga una sa
makahatag

ug

pagdako

sa

mga nadaot adtong Kusog nga
Linog sa Kanto ug Hanshin
Awaji.

Uban pa

Kon ang balay nitakilid tungod sa
paglinog o nihumok ang yuta
tungod sa tubig, ang pultahan
maguba ang porma ug lisod na
abrehon.
Mga gas leakage o paghungaw
pwede pud mahitabo gumikan sa
pagkaguba sa tubo sa gas.

○Sa mga nakalista sa taas ani, na-a pa ba kay nahuna-hunaan nga
laing lugar sa imohang balay nga sa panlantaw nimo na-a sa
kakuyaw ug peligro?

◆mag-istoryahay mo sa imong pamilya mahitungod sapaghibalo sa paglayo sa
peligro sa inyong balay ugisulat sa ubos ang imong nahuna-hunaan.
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I-tsek ang Klase, Kadaghanun, asa dapit ang emergency Stock

Sa niaging linog, na-ay mga kaso nga bisan ang evacuation center walay pagkaon ug uban pang mga
kinahanglanun. Unsay imong himuon ug imong pamilya para mabuhi sa sulod usa ka simana?

Tubig
Mga Pagkaon
Mga Sinina
Mga Kinahanglanun
sa Adlaw-adlaw

○ Unsa kadaghanag tubig ang
imong gitigom sa balay ?

○ Unsa kadaghanon ang imong
kinahanglanon sa balay?

Mga maayong pagkaon kadtong
gaan taas ug calorie, unya makaon
dayon nga dili na kinahanglan ug
tubig ug kalayo.

○ Unsa kadaghanang pagkaon
ang imong gitigom sa inyong
balay?

○ Unsa kadaghanon ang imong
kinahanglanon sa balay?

Di lang dungag underwear ang kinahanglan
para limpyo ug maayo ta pirme, kinahnglanun
pud nimo ang tuwalya ug rain gear nga
depensa nimo sa tugnaw, depende sa
panahon.

○ Unsa unya ang imong dalhon kon
na-ay linog unya ulan sa tunga-tunga
sa panahon nga tugnaw?

○ Unsa kadaghanon ang imong
kinahanglanon sa balay?

Daghang butang ang kinahanglanun, sama sa
gamit sa pangproteksyon, sama sa tambal,
ﬂashlight, butang sa pagkuha ug impormasyon
ug mga gamit nga pangkasilyas.

○ Na-a ba moy emergency item nga
na-a sa inyohang balay nga kinahanglan
nimo dalhon?

○ Asa ang mga butang nga
gipakita sa wala gibutang
sa inyong balay?

Mga tigulang na kinahanglan 3
ka litro sa usa ka adlaw.
Tubig importante labi na gyud
kon mainit o summer.
Pag-amping pud sa kabug-at

Dalhon ba nimo o balikan na lang
unya?
Atong huna-hunaon, kinahanglan
dalhon nato ang mga butang nga dili
makapugong nato sa pagpamalhin.

○ Sagul-sagula ang mga butang nga gihatag sa taas ug pilia ang
mga unang butang nga dalhon. Huna-hunaa ang kabug-aton
ug gidak-on para dili makabug-at nimo ug sa imong pamilya
inig pamalhin.

◆Mag-istoryahay mo sa imong pamilya mahitungod samga kinahanglanon sa
pnanahon sa emergency.
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I-tsek ang Ruta Gikan sa Inyohang Balay Padulong sa Evacuation Site

Unahag tsek ang lugar para sa pagpamalhin sa takna nga mahitabo ang katalagman nga naa ka sa
inyohang balay.
Isulat ang ruta gikan sa inyohang balay padulong sa balhinan o evacuation sa sunod nga mga
gihimong pananglit o example nga na-a sa ubos.
Butangi ug marka nga“x”ang mga lugar nga naay peligro ug isulat ang posibleng kakuyaw.
（Kon siyudad, lungsod o sa Council sa kasilinganan na-ay mapa sa pagpangandam sa katalagman o
“My Map Run”
（*）, gamita ni para imong basehanan.）

Lugar nga pamalhinan
Pangpang

Sama sa

Dagat

Peligro o kuyaw nga lugar
Konkretong sementong
bungbong

Balay

Bilding

Lugar nga balhinan
Ruta sa Pagpamalhin o evacuation A
Ruta sa Pagpamalhin o evacuation B

Lugar nga gitagna nga baha-on tungod sa tsunami
※Mapa sa pagpamakwit sa oras sa linog ug Mapa sapagpamakwit sa Oras ng Bagyo ay pwedeng magkalain.
※Sa pagpanguna sa evacuation sa takna sa katalagman, pwede nga pahimangnuan ang uban nga mamamalhin na pud..
※Maayo nga daghan ang ruta nga agi-an. Huna-hunaa daan nga inig balhin naay ulan sa buntag o gabii.
※Ang lugar nga imong gitagna nga duol sa tsunami, sulayi ug pangita ang ruta sa pagpamalhin para makaikyas dayon ang mga
tawo gikan sa dagat kon mahimo.
（*）"My Map Run”. Usa ka pamaagi nga a gipasiugdahan ni Mr. Jun Kawaguchi usa ka associate professor sa Mie University
Graduate School and Faculty Of Engineering na mutugot

◆Mag-istoryahay mo sa imong pamilya mahitungod sadalan padulong sa
bakwitan ug isulat sa ubos angimong nahuna-hunaan.
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Paghibalo sa Lugar Nga Pamalhinan sa Imong Pamilya alang sa Pagkontak
Sa kaso nga niabot ang linog nga ang usa-usa sa pamilya ana-a sa lain-laing lugar, pwede sila
magkatapok, kon ilang gisabutan sauna pa lang ug naghinatagay silag impormasyon kon asa sila
moadto sa takna nga naay mergency.
Pagsabutan ninyo sa Inyohang pamilya asa mopadulong o mobakwit.
Pinakaimiportanteng Impormasyon
Ug Lugar Nga Pamalhinan

Oras nga Gibutang

Pamilya

Lugar Nga Gitrabahuan（○○ opisina）→ Paghulat hangtud nga ang mga sakyanang
Building nga gitrabaguan o opisina
pampubliko mobalik na sa operasyon

Ordinaryong oras
sa hapon

Sama sa）
Tatay

Sa sulod sa tren →Sunda ang direksyon
nga gihatag anang konduktor

Ordinaryong oras
sa buntag ug gabii

Unsaon Pagbilin sa Mensahe

Unsaon Pagkuha sa Mensahe

1 7 1

1 7 1

Tawag sa 171

Sunda ang gihatag nga giya
Para Marekord: 1

1

Pagkahuman sa Pagbakwit o Pagbalhin

Tawag sa 171

Sunda ang gihatag nga giya
Para Mapatingog Balik:2

Ingnon ang pamilya sa lugar, nga asa
mo niikyas gamita ang
Disaster Emergency Message Dial（171）

○ Gipahimangnuan ang tanan nga apil sa pamilya nga
makat-unan ang paggamit sa Disaster Emergency
Message Dial.
Puwede pud nimo i-post ang imong mensahe.
Kon usa sa pamilya nanginahanglan ug tabang, ihanda
ang kaugalingon sa pagluwas sa ila.

2

Numero sa Telepono

Numero sa Telepono

（xxx）xxx-xxxx

（xxx）xxx-xxxx

Disaster Emergency Message Service
Sa oras sa katalagman, ang mga impormasyongmahitungod sa
kaayuhan pwede irehistro gamitcelphone. Ang serbisyo pwed
gamiton para mahibal-anang mga impormasyon mahitungod sa
pagpanalipud saimong pamilya ug mga amigo pamaagi ang
celphone ug. Pangutana sa imong mobile operator kung
unsaonmakakuha sa serbisyo.

Naa mi sa ○○
Evacuation Center

◆Mag-istoryahay mo sa imong pamilya mahitungod sainyong adtoang bakwitan ug
isulat ang imong nahuna-hunaan.

