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Paghimo ug Mapa para sa Pagbakwit

小学生（高学年）版・ワークシート①・ビザイヤ語

Isulat ang agi-anan gikan sa tungha-an padulong sa inyong balay o mapa sa lugar.

pagpadulong sa lugar.

Tungha-an sa elementarya
Pangpang

Sama sa

Dagat

Luna nga bukas

Sementong
Bungbong

Kuyaw nga lugar
Lugar nga bakwitan

Akong Balay Bilding
Crosing sa tren

Parke

Lugar nga apektado sa tsunami

Inig nahimo na nimo
ang naingon, pangayo ka
ng markanga "○"
sa imong pamilya.

Agi-anan paingon
sa among balay
Agi-anan padulong
sa bakwitan

※Mapa sa pagpamakwit sa oras sa linog ug Mapa sapagpamakwit sa Oras ng Bagyo ay pwedeng magkalain.
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Tunghaang Preparasyon sa Katalagman sa Mie
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Himu-a ang Imong Kwarto

小学生（高学年）版・ワークシート②・ビザイヤ語

Gamita ang gihatag nga timailhan, idrowing sa space ① nga gihatag sa ubos, kwarto nga asa
ka nagpirme sa inyong balay. Isulat pud sa space nga gihatag ② Gihatag sa ubos ang himuon
para malikayan ang pagkadaut ug masakitansa takna nga adunay linog.

Timan-I ang mga na-a sa sunod:

Na-a bay gamit sa
balay nga matumba

Magpasag ba ang mga
nabuak nga salamin

Mo-abre ba ang pultahan
Tima-ilhan

①

Sama sa

Lamesa
Butanganan
ug Libro Bangko

TV set

②
Ayuha ang butanganan
ug libro.
Butangi ug safety ﬁlm
ang bintana.

Unsa-on paghimo sa imong kwarto nga
Luwas nga Lugar
Butangi ug metal ﬁtting

Bintana

Iga-id gamit ang pisi

①

Pagbutang ug safety ﬁlm

②

Kon imong nabatian ang paglinog o nadungog
nimo/nakit-an ang Pahimangno sa Linog（warning）…

Magpabiling kalma ug panalipdi
ang kaugalingon!

Pahimangno sa
Linog
（ Warning）

Kung ang imong kwarto
di na kuyaw, ingna ang
imongkapamilya nga
tagaan ka ug "o" nga marka.
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小学生（高学年）版・ワークシート③・ビザイヤ語

Pangita-a ang mga Kinahanglanun sa Takna nga Emergency

Unsang mga butang ka ug ang imong pamilya, gitago alang sa emergency nga giprepara alang sa
pagbakwit? Pangutan-a ang imong pamilya ug ilista ang mga na-a sa balay, nga na-a sa table nga
gihatag na-a sa tuo.
Pagkaon ug Tubig nga Mainom

Mga Sinina

Mga Gamit Sa Balay
[Sama sa] Tubig

2 ka litro
x 6 botelya

Reserbang
underwear
Biskotso o pan

Tubig nga
mainom

Gamit sa ulan

Tualya

Mga pagkaong
nakalata

Crackers

Mga Gamit sa Kaluwasan

Helmet sa ulo
Gasa

Tambal sa samad

Jacket

Mga Butang nga Pirme Gamiton

Guwantis

Hood alang
sa disaster

Papel sa kasilyas

Band-aid

Radyong mabitbit

Flashlight

Mga Butang Nga Gamiton Na-a
Pang mask

Wet tissue

Adhesive tape

Pamputos sa pagkaon

Kung nabutang na nimo sa sulod

imong bag ang mgakinahanglanong
Mga Butang Nga Atong Bantayan sa Gamit-Dalhunon sa Emergency sabutang,
ingna ang imong kapamilya

●Mga pagkaon nga di na kinahanglan ug tubig maoy maayo, sama sa biskotso ug crackers. ngatagaan ka ug "o" na marka.
（Sama sa, di ka makaka-on ug instant cup noodles konwalay init nga tubig. ）
●Imong rekisahon kung na-a bay mga dalhunon usahay.
（Sa pagkaon ug tubig, imong tan-awon ang ilang expiry date. Para gamay
nga radyo ug ﬂashlight,tan-awa kon magamit pa.）
●Samtang dala nimo ang mga gamit, ibutang ni sa bag nga gamay nga madala nimo nga ikaw ra.

Unsa ang kinahanglan dalhon nimo?
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Magbutang namo Ug Bakwitan nga Dapit

Sa kaso nga mobakwit, ang atong pamilya kinahanglan magkita dayon, usa moabot ang
pagbakwit, ila nang gisabutan asa sila padulong.
Sabutan nimo sa inyohang pamilya kon asa mo mobakwit ug unsay himuon pagkahuman sa
pagbakwit.

Kinsa

Lugar nga Apektado sa Linog

Pagkahuman sa Pagbakwit

Tungha-an

Hulata ang imong pamilya
nga tagbu-on ka

Duol sa Balay

［Sama sa］
Tsuyoshi

Lugar nga Bakwitan

Duol sa Baybay ○○

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

△△△ Evacuation Center

Disaster Emergency Message Dial（171）
Unsa-on Pagbilin sa Mensahe

1

7

1

Isulat: 1

Pinduta ang 171

1

Numero sa Telepono（xxx）xxx-xxxx

Unsa-on Pagkakuha sa Mensahe

1

7

1

Pinduta ang 171

Usba Pag Play: 2

2

Kon mamakwit mo gikan sa
balay,

ayaw

kalimti

nga

magbilin ug mensahe nga
kamo namakwit na.

Na-a na mi sa ○○
Evacuation Center

非
常
袋

Numero sa Telepono（xxx）xxx-xxxx

Pangutan-a ang imong pamilya kun unsay ilang gibatimahitungod sa diskusyon.

