သဘာဝဘဘေးအန္တရာယ်ဆိုင်ရာ သတင်ေးအချက်အလက်မျာေးကို န္ိုငင
် ံခခာေးသာေးမျာေးအာေး ဘပေးပိုို့ခခင်ေးန္ှငစ
် ပ်လျဉ်ေး၍

အစိုးရအဖွွဲ့ရိုး ဘ

ိုးအန္တရာယ်ကာကွယ်ဘရိုးျူရ ရ

ဘ

ာင်ရွက်မအ
ှု ကရဉ်ိုးခရျုပ်

〇ဂျပန်တွင် ဘခတတဘနထင
ို ်သည်န္ိုင်ငခံ ခာေးသာေးမျာေးသည် သဘာဝဘဘေးအန္တရာယ်ခြစ်ပွာေးပါက လျင်ခမန်စွာ
ဘရွှေ့ဘခပာင်ေးမှုကို လိုပ်ဘဆာင်န္ိုင်ရန် လအ
ို ပ်ဘသာသတင်ေးအချက်အလက်မျာေးကို အလွယ်တကူရယူန္ိုင်ရန်မှာ
အဘရေးကကေးပါသည်။

〇ထိုို့ဘ ကာင် န္ိုင်ငံအတွငေး် ရှ သက်ဆိုင်ရာအြွွှေ့အစည်ေးမျာေးချတ်ဆက်ပပေး၊ သဘာဝဘဘေးအန္တရာယ်ကာကွယ်ဘရေး
န္ှင် မိုေးဘလဝသသတင်ေးအချက်အလက်မျာေးကို ဘာသာစကာေးမျ ေးစံိုခြင် ဘပေးပိုို့ခခင်ေးဆိုငရ
် ာ
သဘာဝပတ်ဝန်ေးကျင်ခမြှင်တင်မှုကို လိုပ်ဘဆာင်လျက်ရပါသည်
ှ
။
①

ာသာစကာိုးဘပေါင်ိုးစအ

ဓာန် ပပျုလပ်ပခင်ိုး

② အက်ပလီဘကိုးရှင်ိုးပဖင် တက်တန
ွ ်ိုးသ့််
ပစ သတင်ိုးအခရက်အလက်မရာိုး
ဘပိုးပို့ပခင်ိုး

③ ဝက် ် က်မှတ င် ွဘ ာင်သ့််
ပစပဖင် သတင်ိုးအခရက်အလက်မရာိုး
ဘပိုးပို့ပခင်ိုး

④ ဘ ကာ်ပငာစာဘစာင်မရာိုး၊ လက်ကမ်ိုးစာဘစာင်မရာိုးက ပပျုလပ်၍ အသဘပိုးပခင်ိုး၊ ပဖနို့်ဘဝပခင်ိုး
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ာသာစကာိုးဘပေါငိုး် စအ

ဓာန်န္ှင်စပ်လရဉ်ိုး၍

〇 ဂျပန်န္ိုငင
် ံ မိုေးဘလဝသန္ှင် ဇလဘဗဒ ဦေးစေးဌာန (JMA)နန္ှင် မေးသတ်ဌာနမှ
ဘဘေးအန္တရာယ်ကာကွယ်ဘရေးဆိုင်ရာဘဝါဟာရမျာေး၊ ခပန် ကာေးချက်မျာေးကို ဘာသာစကာေး 15
မျ ေးခြငခ် ပ လိုပပ် ပေး၊ HP တွင် တရာေးဝင်တင်ဘပေးဘနပါသည်။
①

ာသာစကာိုးဘပေါင်ိုးစအ

ဓာန်ပပျုလပ်ပခင်ိုး

အဘရေးဘပေါ်ငလျင်အထူေးသတင်ေးမျာေး၊ ဆူနာမသတဘပေးချက်မျာေး၊ မိုေးဘလဝသသတဘပေးချက်မျာေး၊ ဘရွှေ့ဘခပာင်ေးရန်ညန
ွှ ် ကာေးချက်မျာေး
စသည်တိုို့တွင် အသံိုေးခပ ဘသာဘနရာအမည်မျာေး၊ ဘဝါဟာရမျာေး၊ ခပန် ကာေးချက်မျာေး 7,000 ခနို့်ကို ဘရေးသာေးခပ စိုထာေးဘသာ
ဘာသာစကာေးဘပါင်ေးစံိုအဘဓာန်ကို ဘာသာစကာေး 15 မျ ေး※ ခြင် ခပ လိုပ်ထာေးပါသည်။
※ ဂျပန်ဘာသာ၊ အဂဂလပ်ဘာသာ၊ တရိုတဘ
် ာသာ (ရိုေးရာစကာေးလံိုေး၊ ရိုေးရှင်ေးဘသာစကာေးလံိုေး)၊ ကိုေးရေးယာေးဘာသာ၊ စပန်ဘာသာ၊
ဘပေါ်တူဂဘာသာ၊ ဗယက်နမ်ဘာသာ၊ ထိုင်ေးဘာသာ၊ အင်ဒိုနေးရှာေးဘာသာ၊ တဂါဘလာဘာသာ၊ နဘပါဘာသာ၊ ခမာဘာသာ၊
ခမန်မာဘာသာ၊ မွန်ဂိုဘာသာ
"မိုေးဘလဝသဆင
ို ်ရာအချက်အလက်မျာေးန္ှင်ပတ်
သက်သည်ဘာသာစကာေးဘပါင်ေးစံိုအဘဓာန်"

https://www.data.jma.go.jp/
developer/multilingual.html

"ဘရွှေ့ဘခပာင်ေးရန်ညန
ွှ ် ကာေးချက်န္ှင်ပတ်သက်သည်ဘာသာစကာေးဘပါင်ေးစံို
အဘဓာန်"

http://www.soumu.go.jp/menu_seisaku/
kokumin/jyohonanminzero/index.html
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ဘရွဲ့ဘပပာင်ိုးရန် ညွှန် ကာိုးခရက်မရာိုးစသ့််တို့န္ှငပ
် တ်သက်ဘသာ
ာသာစကာိုးဘပေါင်ိုးစအ ဓာန် (ဘကာက်န္တ်ခရက်)
အဘခခခံဘဝါဟာရဘပါင်ေးချ ပ်
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

Evacuation of the Elderly, Etc.

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

Evacuation Instruction

避难指示

避難指示

대피 지시

Orden de Evacuación

Or

緊急安全確保

Emergency Safety Measures

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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အက်ပလီဘကိုးရှငိုး် ပဖင် တက်တွန်ိုးသ့််ပစ သတင်ိုးအခရက်အလက်
မရာိုးဘပိုးပို့ပခင်ိုး
〇 ခရေးသွာေးလိုပ်ငန်ေးဘအဂျင်စ၏ကကေး ကပ်မှုဘအာက်တွင် ဘာသာစကာေးဘပါင်ေးစံိုအဘဓာန်ကို ခပ စိုပပေး၊
တက
ို ်တွန်ေးသည်ပံိုစံခြင် သတင်ေးအချက်အလက်မျာေးဘပေးပိုို့ခခင်ေးကို လိုပ်ဘဆာင်န္ိုင်သည် အက်ပလဘကေးရှငေး်
"Safety tips" ကို တထွငပ် ပေး၊ အသံိုေးခပ လျက်ရပါသည်
ှ
။
② အက်ပလီဘကိုးရှင်ိုးပဖင် တက်တန
ွ ်ိုးသ့််ပစ သတင်ိုးအခရက်အလက်
မရာိုးဘပိုးပို့ပခင်ိုး

တိုက်တွနေး် သညပ
် ိုစ
ံ ံ သတင်ေးအချက်အလက်မျာေးဘပေးပိုခို့ ခင်ေးအက်ပလဘကေးရှင်ေး "Safety tips" တွင် ဘာသာစကာေးဘပါင်ေးစံို
အဘဓာန်ကို ခပ စိုပပေး၊ အဘရေးဘပေါ်သတင်ေးမျာေးန္ှင် မိုေးဘလဝသအချက်အလက်မျာေးကို ဘာသာစကာေး 15 မျ ေးခြင်
ဘပေးပလ
ိုို့ ျက်ရှပါသည်။

■ URL မှ ဘဒါင်ေးလိုတဆ
် ွပါ။
・Android:
https://play.google.com/store/a
pps/details?id=jp.co.rcsc.safety
Tips.android
・iPhone：
https://itunes.apple.com/jp/app
/safety-tips/id858357174?mt=8
တက
ို ်တန
ွ ေး် သည်အသဘပေးချက်

ယူသင်သည်လိုပ်ဘဆာင်ချက်
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Safety tips ၏အဓကဖန်ရှင်မရာိုး
သတဘပိုးခရက်ထတ်ဘပိုးမှုအဘပခအဘနမရာိုး

မိုးဘလဝသခနို့်မှန်ိုးခရက်မရာိုး

အပူရှပ်ပခင်ိုး

န္င်ငပခာိုးသာိုးမရာိုးအာိုးလက်ခန္င်ဘသာဘ

င်ရာအခရက်အလက်မရာိုး

အစ့််ိုးမရာိုး၏အခရက်အလက်မရာိုး

အပူရှပ်ခခင်ေးဆင
ို ်ရာ
ရှင်ေးလင်ေးချက်၊
တံို့ခို ပန်လိုပဘ
် ဆာင်ရန်
flow chart သိုို့
ကူေးဘခပာင်ေးခခင်ေး

စရင်စိုတစ်ခိုစ၏
န္ိုင်ငံခခာေးသာေးမျာေးအာေးလက်ခံ
န္ိုင်ဘသာဘဆေးအြွွှေ့အစည်ေး
မျာေး၏အချက်အလက်မျာေး
ဘပေးခခင်ေး (1,970 ခိုခနို့်)

ဘရွဲ့ဘပပာင်ိုးရန်ညွှန် ကာိုးခရက်မရာိုး

သယ်ယူပို့ဘ

အမျ ေးမျ ေးဘသာ
သတဘပေးချက်မျာေး
န္ှင်ပတ်သက်သည်
ရှင်ေးလင်ေးချက်မျာေး

က်သွယ်ရန်အခရက်အလက်မရာိုး
・ နံပါတ် 110 န္ှင် 119
တက
ိုို့ အ
ို သံိုေးခပ ရာတွင်
သတခပ ရမည်အချက်မျာေးန္ှင် one-click
ဘခေါ်ဆိုခခင်ေး
・ အသံိုေးခပ သူမှ စာရင်ေးသွင်ေးထာေးဘသာ
မခင်န္ိုင်ငံအချက်အလက်မျာေးအရ
သံရံိုေးသို့ို one-click ဘခေါ်ဆိုခခင်ေး

ာင်ဘရိုးအဖွွဲ့အစ့််ိုးမရာိုး၏ အခရက်အလက်မရာိုး

ကကျုတင်ဘလလာပခင်ိုး

・ လွန်ခဘသာလအတွက် အသံိုေးခပ သူမှ
ကက တင်၍ စာရင်ေးသွင်ေးထာေးသည်တည်ဘနရာ
(အလိုအဘလျာက်တည်ဘနရာချန်ညြှမှုကို
ခပ လိုပ်ထာေးပါက လက်ရတည်
ှ
ဘနရာ) ကို
ခပသခခင်ေး
・ ဘရွှေ့ဘခပာင်ေးဘနထင
ို ်ရန်အချက်အလက်မျာေး
(ခပင်ပအက်ပလဘကေးရှင်ေး) အတွက်
ဘပချ်ဘအာက်ဘက်ပိုင်ေးတွင်
လင်ခ်တင်ထာေးခခင်ေး

အဘရိုးဘပေါ်

ိုးအဖွွဲ့

အဘရေးဘပေါ်
ကိုသမှု
အချက်
အလက်မျာေး

လင်ခ်မရာိုးစာရင်ိုး

ပင်မမရက်န္ှှာပပင်
ရရှန္ိုငဘ
် သာဘာသာစကာေးမျာေး
ဂျပန်ဘာသာ၊ အဂဂလပ်ဘာသာ၊ တရိုတ်ဘာသာ (ရိုေးရာစကာေးလံိုေး၊ ရိုေးရှင်ေးဘသာစကာေးလံိုေး)၊
ကိုေးရေးယာေးဘာသာ၊ စပန်ဘာသာ၊ ဘပေါ်တဂ
ူ ဘာသာ၊ ဗယက်နမ်ဘာသာ၊ ထိုင်ေးဘာသာ၊
အင်ဒန
ို ေးရှာေးဘာသာ၊ တဂါဘလာဘာသာ၊ နဘပါဘာသာ၊ ခမာဘာသာ၊ ခမန်မာဘာသာ၊
မွန်ဂိုဘာသာ

・ NHK WORLD-JAPAN ・ သံရံိုေးအချက်အလက်မျာေး
・ သယ်ယူပို့ဘ
ို ဆာင်ဘရေးအချက်အလက်မျာေး ・ မိုေးဘလဝသဌာန
・ န္ိုင်ငံခခာေးသာေးမျာေးအာေးလက်ခန္
ံ ိုင်ဘသာဘဆေးအြွွှေ့အစည်ေးမျာေး
၏အချက်အလက်မျာေး
・ အခမအမျာေးခပည်သူသံိုေးကက ေးမ LAN အချက်အလက်မျာေး
・ ဂျပန်အစိုေးရခရေးသွာေးလိုပ်ငန်ေးဌာန (JNTO)
・ အသံဘာသာခပန်အက်ပလဘကေးရှင်ေး "VoiceTra" (NICT)
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ဝက်

်

က်မှတ

င်သတင်ိုးအခရက်အလက်မရာိုးဘပိုးပို့ပခင်ိုး

〇 ဂျပန်န္ိုငင
် ံ မိုေးဘလဝသန္ှင် ဇလဘဗဒ ဦေးစေးဌာန HP တွင် မိုေးဘလဝသအချက်အလက်မျာေးကို
ဘာသာစကာေး 15 မျ ေးခြင် ဘပေးပို့ိုပပေး၊ ဘဘေးအန္တရာယ်တစ်ခိုစ၏ အန္တရာယ်အဆင်ကို
အဘရာင်ခထာေးသည
ွ
ဘ
် ခမပံက
ို ို တင်ထာေးဘပေးပါသည်။
③ဝက်

်

က်မတ
ှ

င်

ွဘ

ာင်သ့််ပစပဖင် သတင်ိုးအခရက်အလက်မရာိုးဘပိုးပို့ပခင်ိုး

ဂျပန်န္ိုင်ငံ မိုေးဘလဝသန္ှင် ဇလဘဗဒ ဦေးစေးဌာန HP တွင်
မိုေးဘလဝသအချက်အလက်မျာေးကို ဘာသာစကာေး 15 မျ ေးခြင်
ဘပေးပိုို့ခခင်ေးန္ှင်အတူ မိုေးသည်ေးထန်စွာခခင်ေး၊
မိုေးသည်ေးထန်စာွ ရာခခင်ေးဘရကကေးခခင်ေး၊ ဘခမပပ ခခင်ေး အန္တရာယ်မျာေး၏
အန္တရာယ်အဆင်ကို အဘရာင်ခခပထာေးသည
ွ
်ဘခမပံိုကို
တင်ထာေးဘပေးပါသည်။

တရိုတဘ
် ာသာ (ရိုေးရှင်ေးဘသာစကာေးလံိုေး) နမူနာ
" ဂျပန်န္ိုင်ငံ မိုေးဘလဝသန္ှင် ဇလဘဗဒ ဦေးစေးဌာန HP
တွင် မိုေးဘလဝသအချက်အလက် မျာေးဘပေးပိုို့ခခင်ေး"

https://www.jma.go.jp/jma/kok
usai/multi.html

အန္တရာယ်အဆင်ခပသမှုပံို၏ရှငေး် လင်ေးချက်န္င
ှ ်
ဗယက်နမ်ဘာသာနမူနာ
6

ဘ

ိုးအန္တရာယ်ကကျုတင်ကာကွယ်ဘရိုးမိုးဘလဝသအခရက်အလက်မရာိုး၏
ာသာစကာိုးဘပေါငိုး် စစာမရက်န္ှှာနမူနှာ

ဆူနာမန္ှုေးဘဆာ်ချက်၊ သတဘပေးချက်မျာေး၏လငခ
် ်

မေးဘတာင်ဘပါက်ကွမှုသတဘပေးချက်၊
ခနို့်မှန်ေးချက်မျာေး၏ မွနဂ
် ိုဘာသာစာမျက်န္ှာနမူနာ

မိုေးဘလဝသန္ှုေးဘဆာ်ချက်၊ သတဘပေးချက်မျာေး၏
ခမာဘာသာစာမျက်န္ှာနမူနာ
ဆူနာမန္ှုေးဘဆာ်ချက်၊ သတဘပေးချက်မျာေး၏
ခမန်မာဘာသာစာမျက်န္ှာနမူနာ

7

ဘ ကာ်ပငာစာဘစာင်မရာိုး၊ လက်ကမ်ိုးစာဘစာင်မရာိုးပပျုလပ်ပခင်ိုးန္ှင်စပ်လရဉ်ိုး၍

〇 ဤအချက်အလက်မျာေးပါဝင်သည် သဘာဝဘဘေးအန္တရာယ်ကက တင်ကာကွယ်ဘရေးဆိုင်ရာ
ဘ ကာ်ခငာစာဘစာင်မျာေး၊ လက်ကမ်ေးစာဘစာင်မျာေးကို ခပ လိုပ်ပပေး၊ အစေးို ရရံိုေး HP တွင် တင်ထာေးပါသည်။
〇 အမျ ေးအစာေး 4 မျ ေးကိုခပ လိုပ်ထာေးပပေး၊ ၎င်ေးတိုို့ကိုလည်ေး ဘာသာစကာေး 15 မျ ေးခြင်
ဘထာက်ပံဘပေးထာေးပါသည်။
① သ ာဝဘ ိုးအန္တရာယ်မှ
မမကယ်ကကာကွယရ
် န်အခရက်မရာိုး
(လွယက
် ူဘသာဂရပန်စာပဖင်ဘထာက်ပပခင်ိုး)

လွယ်ကူဘသာဂရပန် ာသာအမှတ်အသာိုး၊
ာသာစကာိုး 15 မရျုိုးပဖင်ရန္င်ပခင်ိုး၊ QR ကဒ်
ပေါသ့််ပစတာက ပပျုလပ်ပခင်ိုး

② သ ာဝဘ ိုးအန္တရာယ်ပဖစ်ခရန်တွင်
အသိုးဝင်သ့််အက်ပလီဘကိုးရှင်ိုးန္ှင်
ဝက် ် ဒ်မရာိုး

ာသာစကာိုး 15 မရျုိုး※အတွက်
ပစတာမရာိုးပပျုလပ်ပခင်ိုး

③ ကရနှာ
မငငမ်ဘသိုးသ့််အဘပခအဘန ကာိုးတွင်
ဘရွဲ့ဘပပာင်ိုးရန်အခရက်မရာိုး

ာသာစကာိုး 15 မရျုိုးအတွက်
ပစတာမရာိုးပပျုလပ်ပခင်ိုး

ဘရွဲ့ဘပပာင်ိုးပခင်ိုး

④
င်ရာသတင်ိုးအခရက်အလက်
အသစ်မရာိုး

ာသာစကာိုး 15 မရျုိုးဘထာက်ပပခင်ိုး
QR ကဒ်ပေါသ့််ပစတာပပျုလပ်ပခင်ိုး

※ဂျပန်ဘာသာ၊ အဂဂလပ်ဘာသာ၊ တရိုတ်ဘာသာ (ရိုေးရာစကာေးလံိုေး၊ ရိုေးရှငေး် ဘသာစကာေးလံိုေး)၊ ကိုေးရေးယာေးဘာသာ၊ စပန်ဘာသာ၊ ဘပေါ်တူဂဘာသာ၊ ဗယက်နမ်ဘာသာ၊ ထိုင်ေးဘာသာ၊
အင်ဒိုနေးရှာေးဘာသာ၊ တဂါဘလာဘာသာ၊ နဘပါဘာသာ၊ ခမာဘာသာ၊ ခမန်မာဘာသာ၊ မွန်ဂိုဘာသာ
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ပမလွယ်ကူစာွ အမရျုိုးအစာိုးခွပခင်ိုးန္ှင် ပဖနို့်ပဖ ိုးပခင်ိုးပဖစ်ဘစမ့််
ဘ ကာ်ပငာစာဘစာင်ဖန်တီိုးပခင်ိုး
〇"Easy Japanese" တွင် သဘာဝဘဘေးအန္တရာယ်မှ မမကိုယ်ကက
ို ာကွယ်သညအ
် ချက်မျာေးကို အကျဉ်ေးချ ပ်ပပေး၊
ဘာသာစကာေးတစ်ခိုစအတွက် ပံိုန္ပ်
ှ ရန်မလိုအပ်ဘသာ ဘာသာစကာေးဘပါင်ေးစံို QR ကိုဒ်ပါဘသာ ဘ ကာခငာစာဘစာင်ကို
ခပ လိုပ်ခပါသည်။

သာသာစကာေး 15မျ ေးခြင်
ပံပိုေးထာေးသည် ကရ
ို ိုနာ
မပငမ်ဘသေးသည်အဘခခအ
ဘန ကာေးတွင် ဘရွှေ့ဘခပာင်ေး
ရန်အချက်မျာေးအတွက်
လင်ခ်

စမတ်ဖန်ိုးပင်ရှင်၏ ဖန်ိုး ာသာစကာိုး
က်တင်တင
ွ ် သာသာပပန် ထာိုးသ့််
အခရက်အလက်က ပပသပခင်ိုး
※ဘထာက်ပံမထာေးသည်ဘာသာစကာေးခြစ်
ပါက အဂဂလပ်ဘာသာစကာေးခြင် ခပသခခင်ေး

(→ ဘာသာစကာေး 15 မျ ေးအတွက်
ပိုစတာကိုခပ လိုပ်ရန်မလိုအပ်သည်အတွက်
ဘ ကာင် အမျ ေးအစာေးခွခခာေးခခင်ေး၊ ခြနို့်ခြ ေးခခင်ေး
မျာေးအတွကအ
် လိုပ်သက်သာခခင်ေး)

ဘထာက်ပန္င်သ့်် ာသာစကာိုးမရာိုးပဖင်အ
သထွက်ဖတ်ဘပိုးသ့််ဖန်ရှင်မရာိုးလ့််ိုး
ထပ်ဘပေါငိုး် ထ့််သွင်ိုးပခင်ိုး
→ အပမင်အာရခရျုွဲ့တသူမရာိုးအတွက်
လပ်ဘ

※ကိုေးကာေးရန် ဘပေါ်တူဂဗာေးရှငေး် ကို ခပသထာေးသည်

ာင်ဘပိုးပခင်ိုး
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ာသာစကာိုး 15 မရျုိုးအတွက် ပစတာပပျုလပ်ပခင်ိုး
〇 "ဘဘေးအန္တရာယ်ခြစ်ပွာေးချန်တွင် အသံိုေးဝင်မည် အက်ပလဘကေးရှငေး် မျာေး၊ ဝက်ဘ်ဆိုဒ်မျာေး" ၊ "ကရ
ို ိုနာ
မပငမ်ဘသေးသည်အဘခခအဘန ကာေးတွင် ဘရွှေ့ဘခပာင်ေးရန်အချက်မျာေးစိုစည်ေးထာေးသည်ဘ ကာ်ခငာစာဘစာင်"
စသည်ကို ဘာသာစကာေး 15 မျ ေးခြင် ခပ လိုပ်ထာေးပါသည်။
② သ ာဝဘ ိုးအန္တရာယ်ပဖစ်ခရန်တွင်
အသိုးဝင်သ့််အက်ပလီဘကိုးရှင်ိုးန္ှင်
ဝက် ် ဒ်မရာိုး

အဂဂလပ်ဗာေးရှင်ေး

မန်ဂိုဗာေးရှင်ေး

③ ကရနှာ
မငငမ်ဘသိုးသ့််အဘပခအဘန ကာိုးတွင်
ဘရွဲ့ဘပပာင်ိုးရန်အခရက်မရာိုး

အဂဂလပ်ဗာေးရှင်ေး

ဘပေါ်တူဂဘာသာဗ ားရှင်းား
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ဘရွဲ့ဘပပာင်ိုးပခင်ိုး

င်ရာသတင်ိုးအခရက်အလက်အသစ်မရာိုးအာိုး ပဖနို့်ဘဝပခင်ိုး

〇ဘရွှေ့ဘခပာင်ေးခခင်ေးဆိုင်ရာသတင်ေးအချက်အလက်အသစ်မျာေးအာေး အသဘပေးခခင်ေးကိုလည်ေး ဘာသာစကာေး 15 မျ ေးခြင်
ခြနို့်ဘဝလျက်ရှပါသည်။

ဤဘ ကာ်ခငာစာဘစာင်သည်လည်ေး QR ကိုဒခ် ြင် ဘာသာစကာေး 15 မျ ေးခြင် ြတ်ရှုန္ိုင်ပါသည်

(အဂဂလပ်ဘာသာနမူနာ)

(ဗယက်နမ်ဘာသာနမူနာ) 11

နဂိုးခရျုပ်အဘနပဖင်
〇ဤအချက်အလက်မျာေးကို ဂျပန်တွင် ဘခတတဘနထင
ို ်မည်န္ိုင်ငခံ ခာေးသာေးမျာေးအာေး ခြနို့်ဘဝဘပေးရန်
ဘမတတာရပ်ခံအပ်ပါသည်။
အဘသေးစတ်နည်ေးလမ်ေးမျာေး။ ①အစိုေးရရံိုေး HP ဘပေါ်ရှ ဘ ကာ်ခငာစာဘစာင်မျာေးကို ပံိုန္ှပ်ထိုတ်ဘဝခခင်ေး၊ ခြနို့်ဘဝခခင်ေး၊ စာတင်ခခင်ေး
②အစိုေးရရံိုေး HP ၏လင်ခက
် ို သင်ကိုမပဏ၏ဘမေးလ်မဂဂဇင်ေးမျာေး၊ SNS၊ HP မျာေးတွင် တင်ဘပေးခခင်ေး
③အလိုပ်ခနို့ခ
် ျန်၊ ပံိုမှန်သင်တန်ေးစသည်အခွင်အဘရေးမျာေးကို အသံိုေးခပ ၍ ရှင်ေးခပခခင်ေးစသည်

<အစိုးရရိုးသ

ာဝဘ

ိုးအန္တရာယ်ကာကွယ်ဘရိုး HP မှလင်ခ်မရာိုး>

① သ ာဝဘ ိုးအန္တရာယ်မှ
မမကယ်ကကာကွယ်ရန်အခရက်မရာိုး ：
http://www.bousai.go.jp/kyoiku/gensai/index_en.html

အစိုေးရရံိုေးသဘာဝဘဘေးအန္တရာယ်ကာ
ကွယ်ဘရေး HP မှ ဘာသာစကာေး
ဘပါင်ေးစံိုခြင်ပံပိုေးဘပေးထာေးသည်
ဘ ကာ်ခငာစာဘစာင်မျာေးကို
ဘဒါင်ေးလိုတ်လိုပ်န္ိုင်ပါသည်။
လက်ဘတွွှေ့အသံိုေးခပ ကပါ။

② သ ာဝဘ ိုးအန္တရာယ်ပဖစ်ခရန်တွင်
အသိုးဝင်သ့််အက်ပလီဘကိုးရှင်ိုးန္ှင် ဝက် ် ဒ်မရာိုး ：
http://www.bousai.go.jp/kokusai/web/index.html
③ ကရနှာ မငငမ်ဘသိုးသ့််အဘပခအဘန ကာိုးတွင်
ဘရွဲ့ဘပပာင်ိုးရန်အခရက်မရာိုး ：
http://www.bousai.go.jp/kokusai/evacuation_points/ind
ex_en.html
④ ဘရွဲ့ဘပပာင်ိုးပခင်ိုး င်ရာသတင်ိုးအခရက်အလက်အသစ်မရာိုး ：
http://www.bousai.go.jp/oukyu/hinanjouhou/r3_hinanjo
uhou_guideline/evacuation_en.html
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