
日本語／タガログ語

Sa bansang Hapon madalas mangyari ang mga 
natural na kalamidad o kapahamakan tulad ng lindol,
bagyo at malakas na pag-ulan.
Kung mangyari ang ganitong mga kalamidad, maaaring 
malaki rin ang pinsala sa ating mga pook.
Makabubuting paghandaan ang mga kalamidad na ito sa 
ating buhay sa araw-araw at maging mahinahon lagi.

Gabay Para sa mga Dayuhan
ukol sa Pag-iingat sa Panahon ng
Kalamidad o Kapahamakan

Gabay Para sa mga Dayuhan
ukol sa Pag-iingat sa Panahon ng
Kalamidad o Kapahamakan

Para sa sariling kaligtasan kung may lindol at tsunami.Bagyo at Malakas na Ulan

Kung may lindol, unang iligtas ang sarili.

Kung nasa loob ng bahay, magtago sa ilalim ng mesa 
o iba pang bagay.
Kung nasa labas, iwasang tumabi sa pader na semento 
at sa mga gusali.

Pagkatapos ng pagyanig

Patayin ang apoy sa kalan, mga heaters at iba pa.
Maghanap ng madaraanan sa paglikas.
Mag-ingat sa muling pagyanig o aftershocks.

Tsunami

Maaaring magkaroon ng tsunami pagkatapos ng 
isang malakas na lindol.
Iwasan ang pagpunta sa mga dagat at ilog.
Lumikas sa mataas na lugar malayo sa dagat. 
Maaaring ilang beses magkakaroon ng tsunami.

TEL:06-6835-1192 http://suita-sifa.org/
E-mail: info@suita-sifa.org
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Istasyon ng Bumbero

Ang panahon ng bagyo ay mula Agosto hanggang Oktubre. 
Kung may bagyo, malakas rin ang hangin at ulan.
Kung malakas ang ulan, maaaring gumuho ang 
lupa at mga bato at maaaring bumaha rin.
Kung malakas ang ulan, iwasan ang pagpunta 
sa dagat o ilog.
Alamin ang kalagayan ng panahon at kumilos nang maaga.

災害や防災の情報
さいがい                    ぼうさい               じょうほう

Mga dapat kontakin sa 
panahon ng kalamidad

Sa bansang 
Hapon

Sa labas ng 
bansang Hapon

Numero ng pasaporte

Embahada at iba pa

Paaralan / Opisina

Evacuation site na malapit sa iyong 
bahay o pinagtatrabahuhan

Telebisyon at Radyo Suita City Hall Japan Meteorological Agency

Libreto para sa Pag-iingat 
sa Panahon ng Kalamidad 
o Kapahamakan

Mapa ng Mga Mapanganib 
na Lugar Kung May Baha

１. テレビ･ラジオ ２. 吹田市役所

４. 防災ハンドブック ５. 洪水ハザードマップ

３. 気象庁

https://www.jma.go.jp/jma/kokusai/multi.html

て れ び　    ら じ お すいた しやくしょ きしょうちょう

ぼうさい は  ん  ど  ぶ  っ  く こうずい は ざ   ー  ど  ま  っ  ぷ

Suita International Friendship Association (SIFA, Public Interest Incorporated Foundation)
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Maghanda para sa malaking kalamidad o kapahamakan. Mga Kailangang Ihanda Lagi Ano ang evacuation site?

Ihanda ang kard para sa paglikas.

Sikaping bumati at makipag-usap sa inyong mga kapitbahay o 
mga nakakasalamuha sa pang-araw-araw na pamumuhay.

Sumali sa mga pagsasanay sa pag-iingat o 
paglikas sa inyong komunidad o lugar na 
tinitirhan kung may maganap na malaking 
kapahamakan o kalamidad.

Pag-usapan ng inyong pamilya o mga kasambahay kung saang 
lugar kayo magkikita-kita o kung paano kayo 
makikipag-ugnayan sa isaʼt isa kung maganap 
ang malaking kalamidad o kapahamakan.

Pag-aralang mabuti kung nasaan ang mga 
lugar na lilikasan.

Pag-ingatan na huwag matumba ang malalaking 
kasangkapan sa bahay.

Ihanda ang mga pagkain at tubig na iinumin sa 
loob ng tatlo hanggang pitong araw.

Ilagay sa bag atbp ang mga gamit na dapat 
dalhin na mabibitbit agad sa oras ng kagipitan.

Kard para sa Paglikas
Isulat sa wikang Hapon o sa 
wikang Ingles.

Ipakita ang kard sa evacuation site. Isulat ang mga kinakailangan sa kard 
at dalhin lagi ang card na ito.

Pangalan

Tirahan

Numero ng 
telepono

Nasyunalidad

Wikang iyong nagagamit Uri ng dugoIba pa

Ingles wikang 
China

wikang 
Korea

Safety Evacuation Area 
(Ligtas na Lugar ng Paglikas)

Safety Evacuation Shelter 
(Ligtas na Mga 
Pansamantalang Tirahan)

Kung napinsala ang inyong bahay o kung hindi kayo makauwi 
sa sariling bahay, maaari kayong manatili rito pansamantala.
Ang mga Elementary at Junior High Schools ay magagamit na 
evacuation center.
Nagpapamahagi rito ng tubig, pagkain, kumot at iba pa.
Maraming tao ang mananatili rito. Ibaʼt iba rin ang mga 
patakaran. Sana ay makipagtulungan ang lahat upang maging 
kaayaaya ang mga oras ng pananatili roon.
Walang bayad ang pananatili at sinuman ay may karapatang 
manatili rito.

Iba pang gamit na pansarili

Ihanda ang mga gamit na dadalhin sa 
panahon ng kalamidad o kapahamakan.

Pagkain

□Pagkain      □Tubig

Mga gamit sa araw-araw 
na pamumuhay

□Damit / Damit pang-ilalim  □Tuwalya  □Tissue

Mga mahalagang bagay

□ Pera (at mga barya)   □Pasaporte / Resident card

Iba pa

□Flashlight  　 □Radyo       □Sombrero

□Guwantes 　□Gamot (na laging iniinom)

(helmet, padded headgear)
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