Về việc phổ biến thông tin thiên tai cho người nước ngoài

Phụ trách phòng chống thiên tai
Văn phòng Nội các

Tổng quan hoạt động
〇 Việc người nước ngoài cư trú ở Nhật Bản dễ dàng có được thông tin cần thiết để có thể
thực hiện hành động sơ tán một cách nhanh chóng trong trường hợp có thiên tai là rất
quan trọng.
〇 Do đó, chúng tôi đang nỗ lực liên kết với các cơ quan liên quan của quốc gia để cải thiện
môi trường liên quan đến việc phổ biến thông tin, v.v... về phòng chống thiên tai và thời tiết
bằng nhiều ngôn ngữ.

① Tạo từ điển đa ngôn ngữ

② Phổ biến thông tin kiểu đẩy (Push)
qua ứng dụng

③ Phổ biến thông tin kiểu kéo (Pull)
qua website

④ Tạo tờ bướm/tờ rơi và thông báo/phổ biến rộng rãi
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Về từ điển đa ngôn ngữ
〇 Cơ quan Khí tượng và Sở Cứu hỏa đã tạo ra các thuật ngữ và những câu văn truyền dẫn
liên quan đến phòng chống thiên tai bằng 15 ngôn ngữ và công bố trên website.

① Tạo từ điển đa ngôn ngữ
Chúng tôi đã tạo một từ điển đa ngôn ngữ bằng 15 ngôn ngữ(*) với khoảng 7.000 từ như địa danh,
thuật ngữ và câu văn truyền dẫn, v.v... sử dụng khi thông báo khẩn cấp về động đất, cảnh báo sóng
thần, cảnh báo thời tiết, chỉ thị sơ tán, v.v...
(*) Tiếng Nhật, tiếng Anh, tiếng Trung Quốc (phồn thể, giản thể), tiếng Hàn Quốc, tiếng Tây Ban Nha,
tiếng Bồ Đào Nha, tiếng Việt Nam, tiếng Thái Lan, tiếng Indonesia, tiếng Tagalog, tiếng Nepal, tiếng
Khmer, tiếng Miến Điện, tiếng Mông Cổ
“Từ điển đa ngôn ngữ liên quan đến thông tin thời tiết,
v.v...”
https://www.data.jma.go.jp/developer/multilingual.html

“Từ điển đa ngôn ngữ liên quan đến chỉ thị sơ tán, v.v...”
http://www.soumu.go.jp/menu_seisaku/kokumin/jyohonan
minzero/index.html
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Từ điển đa ngôn ngữ liên quan đến chỉ thị sơ tán, v.v... (trích dẫn)
Tập thuật ngữ cơ bản
日本語

英語

中国語【簡体字】

中国語【繁体字】

韓国語

スペイン語

洪水

Flood

洪水

洪水

홍수

Inundación

Inu

土砂災害

Landslide

土石流

土石流

토사 재해

Desastre por deslizamiento de tierra

De

Storm surge

暴潮

暴潮

해일

Marea alta

Ma

津波

Tsunami

海啸

海嘯

지진해일

Tsunami

Tsu

その他

Other

其他

其他

기타

Otros

Ou

高齢者等避難

Evacuat i on of t he El der l y, Et c.

老年人等进行避难

老年人等疏散

고령자 등의 대피

Evacuación de Personas Mayores, Etc.

Eva

避難指示

Evacuat i on I nst r uct i on

避难指示

避難指示

대피 지시

Orden de Evacuación

Or

緊急安全確保

Emer gency Saf et y Measur es

紧急安全措施

緊急安全措施

비상 안전 대책

Medidas de Seguridad de Emergencia

Me

避難情報

Evacuation information

避难信息

避難訊息

대피 정보

Información de evacuación

Inf

警戒レベル３

Alert Level 3

警戒等级3

警戒等級3

경계 레벨3

Nivel de alerta 3

Nív

警戒レベル○ 警戒レベル４

Alert Level 4

警戒等级4

警戒等級4

경계 레벨4

Nivel de alerta 4

Nív

警戒レベル５

Alert Level 5

警戒等级5

警戒等級5

경계 레벨5

Nivel de alerta 5

Nív

発令

Issued

发布

發佈

발령

Orden

Or

解除

Canceled

解除

解除

해제

Desactivada

Ca

対象地域

Affected areas

目标地区

對象區域

대상지역

Zonas afectadas

Áre

発令・解除地区名

Area of information issuance/cancellation

发布/解除地区名称

發佈‧解除地區名稱

발령・해제 지역명

Distrito de Orden / Desactivación

Re

発令・解除区分

发布/解除类别

發佈‧解除類別

발령・해제 구분

Clasificación de la Orden / Desactivación

Ca

发布/过渡/解除时间

發佈‧變更‧解除時間

발령・이행・해제 일시 Fecha y hora de Orden / Transición / Desactivación

Da

標題(見出し）

Category of information issuance/cancellation
Date of information
issuance/change/cancellation
Title (heading)

标题

標題

표제(제목)

Título

Tít

災害名

Disaster type

灾害名称

災害名稱

재해 명칭

Denominación del desastre

No

発令理由

Reasons for information issuance/cancellation

发布理由

發佈原因

발령 이유

Razón de la orden

Mo

避難場所

Evacuation sites

避难所

避難場所

대피 장소

Centro de evacuación

Ab

補足情報

Supplementary information

补充信息

補充資訊

보충 정보

Información adicional

Inf

発表元

Announced by:

发布源

公告者

발표처

Fuente

Fon

一部地域で

In some areas

部分地区

部分區域

일부 지역에서

En algunas zonas

Em

全域で

In all areas

所有地区

所有區域

전역에서

En todas las zonas

Em

災害種別用語 高潮

避難区分

発令・解除

発令・移行・解除日時
画面表示用

(地域指定)
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Phổ biến thông tin kiểu đẩy (Push) qua ứng dụng
〇 Dưới sự giám sát của Tổng cục Du lịch, chúng tôi đang phát triển và vận hành ứng dụng
“Safety tips” có từ điển đa ngôn ngữ và có thể phổ biến thông tin dạng đẩy.

② Phổ biến thông tin kiểu đẩy (Push) qua ứng dụng
Có từ điển đa ngôn ngữ trong ứng dụng phổ biến thông tin dạng đẩy “Safety tips”, phổ biến thông tin
khẩn cấp và thông tin thời tiết, v.v... bằng 15 ngôn ngữ.
■ URL download
・Android:
https://play.google.com/store/apps/d
etails?id=jp.co.rcsc.safetyTips.andr
oid

・iPhone:
https://itunes.apple.com/jp/app/safet
y-tips/id858357174?mt=8

Thông báo đẩy

Hành động cần thực hiện
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Chức năng chính của Safety tips
Tình trạng ban bố cảnh báo, v.v...

Dự báo thời tiết

Thông tin về các cơ sở y tế có thể

Thông tin chứng sốc nhiệt

tiếp nhận người nước ngoài

Chuyển đổi sang
lưu đồ giải thích và
ứng phó chứng sốc
nhiệt

Cung cấp thông tin về các cơ sở y
tế có thể tiếp nhận người nước
ngoài ở các tỉnh thành (khoảng
1.970 cơ sở)

Thông tin phương tiện giao thông

Chỉ thị sơ tán, v.v...

Học tập trước

・ Hiển thị các địa điểm mà người dùng đã
đăng ký trước trong 1 tháng qua (nếu thiết
lập địa điểm tự động thì là vị trí hiện tại)
・ Đối với thông tin về nơi sơ tán (ứng
dụng bên ngoài) thì có đăng link liên kết ở
phần dưới của trang

Giải thích
các loại
cảnh báo

Thông tin nơi liên hệ khẩn cấp
・ Điểm lưu ý khi gọi số 110, số 119
và một cú nhấp

Danh sách các link liên kết
Màn hình TOP

・ Một cú nhấp dẫn đến Đại Sứ
quán ứng với thông tin nước mình
mà người dùng đã đăng ký

Thông
tin xử
lý khẩn
cấp

Ngôn ngữ hỗ trợ
Tiếng Nhật, tiếng Anh, tiếng Trung Quốc (giản thể/phồn thể),
tiếng Hàn Quốc, tiếng Tây Ban Nha, tiếng Bồ Đào Nha, tiếng Việt
Nam, tiếng Thái Lan, tiếng Indonesia, tiếng Tagalog, tiếng Nepal,
tiếng Khmer, tiếng Miến Điện, tiếng Mông Cổ

・ NHK WORLD-JAPAN
・ Thông tin Đại Sứ quán
・ Thông tin phương tiện giao thông
・ Cơ quan Khí tượng
・ Thông tin về các cơ sở y tế có thể tiếp nhận
người nước ngoài
・ Thông tin mạng không dây công cộng miễn phí
・ Cơ quan Du lịch quốc gia Nhật Bản (JNTO)
・ Ứng dụng dịch giọng nói “VoiceTra” (NICT)
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Phổ biến thông tin qua website
〇 Website của Cơ quan Khí tượng có cung cấp thông tin thời tiết bằng 15 ngôn ngữ và cung
cấp bản đồ phân loại màu về mức độ nguy hiểm của từng thiên tai.
③ Phổ biến thông tin kiểu kéo (Pull) qua website
Website của Cơ quan Khí tượng cung cấp thông tin
thời tiết bằng 15 ngôn ngữ, đồng thời cung cấp bản
đồ phân loại màu cho thấy mức độ nguy hiểm của
mưa lớn, lũ lụt và các thiên tai liên quan đến lở đất.

Ví dụ về tiếng Trung Quốc (giản thể)
“Phổ biến thông tin thời tiết đa ngôn ngữ trên
website của Cơ quan Khí tượng”
https://www.jma.go.jp/jma/kokusai/multi.html

Nội dung giải thích về việc phân bố mức độ
nguy hiểm và ví dụ tiếng Việt Nam
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Ví dụ trang đa ngôn ngữ về thông tin thời tiết phòng chống thiên tai

Link liên kết đến các loại cảnh
báo/thông tin chú ý về sóng thần

Trang ví dụ tiếng Mông Cổ về cảnh báo/dự
báo phun trào

Trang ví dụ tiếng Khmer về cảnh báo khí
tượng/dự báo thời tiết
Trang ví dụ tiếng Miến Điện về cảnh
báo/thông tin chú ý sóng thần
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Về việc tạo tờ bướm/tờ rơi
〇 Chúng tôi có tạo các tờ bướm/tờ rơi liên quan đến phòng chống thiên tai bao gồm những
thông tin này và đã công bố chúng lên website của Văn phòng Nội các.
〇 Chúng tôi đã tạo ra 4 loại và hỗ trợ chúng bằng 15 ngôn ngữ.

① Điểm lưu ý để bảo vệ mình
khỏi thiên tai
(Hỗ trợ tiếng Nhật đơn giản)

Tạo áp phích bằng tiếng Nhật đơn
giản, có kèm mã QR hỗ trợ 15 ngôn
ngữ

② Ứng dụng và website tiện lợi
khi có thiên tai

Tạo áp phích ứng với từng ngôn
ngữ trong số 15 ngôn ngữ(*)

③ Điểm lưu ý trong việc sơ tán
khi dịch corona vẫn chưa kết
thúc

Tạo áp phích ứng với từng ngôn
ngữ trong số 15 ngôn ngữ

④ Thông tin sơ tán mới

Tạo áp phích có kèm mã QR hỗ trợ
15 ngôn ngữ

(*) Tiếng Nhật, tiếng Anh, tiếng Trung Quốc (phồn thể, giản thể), tiếng Hàn Quốc, tiếng Tây Ban Nha, tiếng Bồ Đào Nha, tiếng Việt Nam, tiếng Thái Lan, tiếng Indonesia, tiếng
Tagalog, tiếng Nepal, tiếng Khmer, tiếng Miến Điện, tiếng Mông Cổ
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Nghiên cứu thiết kế tờ bướm để việc phân loại/phân phát
được dễ dàng hơn
〇 Chúng tôi đã tổng hợp các điểm lưu ý để bảo vệ mình khỏi thiên tai với “Tiếng Nhật đơn giản” và tạo ra
tờ bướm có kèm mã QR đa ngôn ngữ không cần phải in ra theo từng ngôn ngữ.

Link liên kết đến
điểm lưu ý trong
việc sơ tán khi dịch
corona vẫn chưa
kết thúc có hỗ trợ
15 ngôn ngữ

Hiển thị thông tin bằng ngôn ngữ
được dịch theo thiết lập ngôn
ngữ của thiết bị thông minh của
người dùng
* Trường hợp ngôn ngữ không được hỗ
trợ thì sẽ hiển thị tiếng Anh
(→ Vì không cần thiết phải tạo áp phích
cho 15 ngôn ngữ nên cắt giảm được công
việc phân loại/phân phát)

Đã thêm chức năng đọc giọng nói
bằng các ngôn ngữ hỗ trợ
→ Hỗ trợ cho cả người khiếm thị
* Phiên bản tiếng Bồ Đào Nha được hiển
thị để tham khảo
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Tạo tờ bướm ứng với từng ngôn ngữ trong số 15 ngôn ngữ

〇 Chúng tôi đã tạo ra “Ứng dụng và website tiện lợi khi có thiên tai” và “Tờ bướm tổng hợp
những điểm lưu ý trong việc sơ tán khi dịch corona vẫn chưa kết thúc”, v.v... bằng 15 ngôn
ngữ.
② Ứng dụng và website tiện
lợi khi có thiên tai

Phiên bản tiếng Anh

Phiên bản tiếng Mông Cổ

③ Điểm lưu ý trong việc sơ tán khi
dịch corona vẫn chưa kết thúc

Phiên bản tiếng Anh

Phiên bản tiếng Bồ Đào Nha
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Phổ biến rộng rãi về thông tin sơ tán mới
〇 Chúng tôi cũng đã triệt để thông báo về những thông tin sơ tán mới bằng 15 ngôn ngữ.

Tờ bướm này cũng có thể được đọc bằng 15 ngôn ngữ qua mã QR

(Ví dụ tiếng Anh)

(Ví dụ tiếng Việt Nam)

11

Cuối cùng
〇 Vui lòng thông báo rộng rải những thông tin này cho những người nước ngoài đang cư trú tại Nhật Bản.
Phương thức cụ thể:
① In/phân phát/công bố các loại tờ bướm trên website Văn phòng Nội các
② Đăng link liên kết của website Văn phòng Nội các trên bản tin email/SNS/Website, v.v... của Quý công ty
③ Giải thích về những cơ hội như thời điểm tuyển dụng việc làm, đào tạo định kỳ, v.v...

<Tập link liên kết của website phòng chống thiên tai
của Văn phòng Nội các>
① Điểm lưu ý để bảo vệ mình khỏi thiên tai:
http://www.bousai.go.jp/kyoiku/gensai/index_en.html

Có thể tải tờ bướm hỗ trợ
nhiều ngôn ngữ từ website
phòng chống thiên tai của Văn
phòng Nội các.
Nhất định hãy sử dụng nhé!

② Ứng dụng và website tiện lợi khi có thiên tai:
http://www.bousai.go.jp/kokusai/web/index.html
③ Điểm lưu ý trong việc sơ tán khi dịch corona vẫn chưa kết
thúc:
http://www.bousai.go.jp/kokusai/evacuation_points/index_en.html
④ Thông tin sơ tán mới:|
http://www.bousai.go.jp/oukyu/hinanjouhou/r3_hinanjouhou_guideli
ne/evacuation_en.html
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