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Opisina ng Gabinete sa Disaster Prevention 

Bureau



〇Mahalaga na madaling makatanggap ng kinakailangang impormasyon ang mga dayuhang

residente sa Japan nang agad silang kumilos upang makalikas sa panahon ng sakuna o 

kalamidad.

〇Upang ipatupad ito, nagsama-sama ang mga kinauukulang pambansang organisasyon

upang isagawa ang pagpapabuti ng paghatid ng impormasyon tungkol sa pag-iwas sa

sakuna at sa lagay ng panahon sa iba’t ibang wika.

Balangkas ng mga Panukala

①Paglikha ng diksyonaryo sa iba’t ibang wika

②Ang paghatid ng impormasyon sa

app sa pamamagitan ng push 
notification

③Ang paghatid ng impormasyon

mula sa website sa pamamagitan
ng pull notification

④Paggawa ng flyer or leaflet at ang pagbibigay-alam at pagkalat nito
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Diksyonaryo sa Iba’t Ibang Wika

Nakapaglikha ang mga ahensya ng diksyonaryo sa 15 na wika* na may halos 7,000 na salita, kasama

ang pangalan ng mga lugar at mga termino at mga pang-mensahe na ginagamit para sa babala sa

lindol, alerto ng tsunami, babala sa lagay ng panahon, at kautusan sa paglikas.

*Wikang Hapon, Ingles, Intsik (tradisyonal at pinasimpleng Intsik), Koryano, Espanyol, Portuges, 

Vietnamese, Thai, Indonesian, Tagalog, Nepali, Khmer, Burmese, Mongolian

①Paglikha ng mga diksyonaryo sa iba’t ibang wika

〇 Naghanda ang Japan Meteorological Agency at ang Fire and Disaster Management 
Agency ng talasalitaan at mga mensahe na may kinalaman sa pag-iwas sa sakuna
sa 15 na wika na makikita sa kanilang mga website
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“Diksyonaryo tungkol sa kautusan sa paglikas, atbp sa

iba’t ibang wika”

http://www.soumu.go.jp/menu_seisaku/
kokumin/jyohonanminzero/index.html

“Diksyonaryo ng impormasyon tungkol

sa lagay ng panahon, atbp sa iba’t

ibang wika”

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

http://www.soumu.go.jp/menu_seisaku/kokumin/jyohonanminzero/index.html
https://www.data.jma.go.jp/developer/multilingual.html


Diksyonaryo tungkol sa kautusan sa paglikas, 
atbp. sa iba’t ibang wika (Hango sa website)
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英語 中国語【簡体字】 中国語【繁体字】 韓国語 スペイン語 ポルトガル語

洪水 Flood 洪水 洪水 홍수 Inundación Inundação

土砂災害 Landslide 土石流 土石流 토사 재해 Desastre por deslizamiento de tierra Deslizamento de terra

高潮 Storm surge 暴潮 暴潮 해일 Marea alta Maré alta

津波 Tsunami 海啸 海嘯 지진해일 Tsunami Tsunami

その他 Other 其他 其他 기타 Otros Outros

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. Evacuação de Idosos e outros grupos

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 Ordem de Evacuação

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 Medidas de Segurança de Emergência

避難情報 Evacuation information 避难信息 避難訊息 대피 정보 Información de evacuación Informações de evacuação

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 Nível de alerta 3

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 Nível de alerta 4

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 Nível de alerta 5

発令 Issued 发布 發佈 발령 Orden Ordem

解除 Canceled 解除 解除 해제 Desactivada Cancelado

対象地域 Affected areas 目标地区 對象區域 대상지역 Zonas afectadas Área alvo

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 Região alvo da ordem / cancelamento

発令・解除区分 Category of information issuance/cancellation 发布/解除类别 發佈‧解除類別 발령・해제 구분 Clasificación de la Orden / Desactivación Categoria da ordem / cancelamento

発令・移行・解除日時
Date of information 
issuance/change/cancellation

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 Data e horário da ordem / transição / do cancelamento

標題(見出し） Title (heading) 标题 標題 표제(제목) Título Título (cabeçalho)

災害名 Disaster type 灾害名称 災害名稱 재해 명칭 Denominación del desastre Nome do desastre

発令理由 Reasons for information issuance/cancellation 发布理由 發佈原因 발령 이유 Razón de la orden Motivo da ordem

避難場所 Evacuation sites 避难所 避難場所 대피 장소 Centro de evacuación Abrigo

補足情報 Supplementary information 补充信息 補充資訊 보충 정보 Información adicional Informações complementares

発表元 Announced by: 发布源 公告者 발표처 Fuente Fonte do anúncio

一部地域で In some areas 部分地区 部分區域 일부 지역에서 En algunas zonas Em algumas áreas

全域で In all areas 所有地区 所有區域 전역에서 En todas las zonas Em toda área
(地域指定)

画面表示用

発令・解除

警戒レベル○

日本語

災害種別用語

避難区分

Talasalitaan ng mga pangunahing termino



Ang paghatid ng impormasyon sa app sa
pamamagitan ng push notification

Ang “Safety Tips” na naghahatid ng impormasyon sa pamamagitan ng push notification ay 

naglalaman ng diksyonaryo sa iba’t ibang wika at naghahatid sa 15 na wika ng impormasyon para sa

mga ulat pang-emerhensiya at tungkol sa lagay ng panahon.

〇 Sa ilalim ng pamamahala ng Japan Tourism Agency, nilikha at pinapatakbo ang “Safety Tips,” isang

app na naglalaman ng diksyonaryo sa iba’t ibang wika at maaaring gamitin sa paghatid ng 

impormasyon sa pamamagitan ng push notification.

②Ang paghatid ng impormasyon sa app sa pamamagitan ng push notification
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Push notification Ang mga dapat

gawin

■ Link para sa pag-download

・Para sa Android:

https://play.google.com/st
ore/apps/details?id=jp.co.r
csc.safetyTips.android

・Para sa iPhone：

https://itunes.apple.com/j
p/app/safety-
tips/id858357174?mt=8

https://play.google.com/store/apps/details?id=jp.co.rcsc.safetyTips.android
https://itunes.apple.com/jp/app/safety-tips/id858357174?mt=8


Mahahalagang Paggamit ng “Safety Tips” App
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Ulat panahon

Impormasyon tungkol sa heat 

stroke

Paglilipat-lipat sa

page ng paliwanag

tungkol sa heat 

stroke at sa page 

ng flow chart 

tungkol sa pag-

responde dito

Kautusan sa paglikas, atbp

・Naka-display ang mga lokasyon

ng user sa loob ng nakaraang isang

buwan ayon sa inirehistro niya sa simula

bilang kanyang lokasyon

(o ang kasalukuyang lokasyon kung 

naka-set sa automatic ang kanyang setting)

・Nakalagay ang link sa ibabang bahagi

ng page para sa impormasyon tungkol sa

evacuation area (external na app).

Impormasyon tungkol sa mga

numerong pang-emerhensiya

・Payo sa paggamit ng mga

numerong 110 at 119 at tungkol

sa one-click dialing

・One-click dialing sa embahada

batay sa inirehistro ng user 

bilang sariling bansa

Mga Wikang Maaaring Gamitin

Wikang Hapon, Ingles, Intsik (tradisyonal at pinasimpleng

Intsik), Koryano, Espanyol, Portuges, Vietnamese, Thai, 

Indonesian, Tagalog, Nepalese, Khmer, Burmese, Mongolian

Top Screen

Istado ng mga ipinalabas na babala, alerto, atbp.

Impormasyon tungkol sa mga pang-medikal na

institusyon na tumatanggap ng mga dayuhang

residente

Paghandog ng 

impormasyon tungkol sa

mga pang-medikal na

institusyon na

tumatanggap ng mga

dayuhang residente sa

bawat prefecture (halos 

1,970 na institusyon)

Impormasyon tungkol sa transportasyon

Kaalaman na mabuting matutunan nang

maaga

Mga paliwanag

tungkol sa

bawat uri ng 

babala at alerto
Impormasyon

tungkol sa

first aid

Listahan ng mga link

・NHK World-Japan・Impormasyon mula sa embahada

・Impormasyon sa transportasyon・Japan Meteorological 

Agency

・Impormasyon tungkol sa mga medikal na institusyon na

tumatanggap ng mga dayuhang residente

・Impormasyon sa libreng pampublikong wireless LAN

・Japan National Tourism Organization (JNTO)

・“VoiceTra” app para sa voice translation (NICT)



“Paghahatid ng impormasyon sa iba’t ibang wika tungkol sa

lagay ng panahon sa website ng Japan Meteorological 

Agency”

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

Sa website ng Japan Meteorological Agency, hindi lamang

naghahandog ng impormasyon tungkol sa lagay ng panahon sa

15 na wika kundi naghahandog din ng mga color-coded na mapa

na ipinapakita ang antas ng panganib dala ng malakas na ulan, 

pagbaha, at pagguho ng lupa.

③Ang paghatid ng impormasyon mula sa website sa pamamagitan ng pull notification

Paliwanag tungkol sa pagtakda ng iba’t ibang antas ng panganib at 

isang halimbawa sa wikang Vietnamese

Halimbawa ng paggamit sa wikang Intsik (pinasimpleng Intsik)

〇 Sa website ng Japan Meteorological Agency, naghahatid ng impormasyon tungkol sa lagay

ng panahon sa 15 na wika, at naghahandog ng mga color-coded na mapa upang ipakita ang 

antas ng panganib para sa bawat kalamidad.

Paghatid ng impormasyon mula sa website
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https://www.jma.go.jp/jma/kokusai/multi.html
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Halimbawa ng pagsasalin sa iba’t ibang wika ng webpage na nagpapakita
ng impormasyon ng ulat-panahon para sa pag-iwas sa sakuna

Isang halimbawa sa wikang Mongolian ng babala

at ulat tungkol sa pagputok ng bulkan

Isang halimbawa sa wikang Burmese ng babala

at payo tungkol sa tsunami

Isang halimbawa sa wikang Khmer ng babala at 

payo tungkol sa lagay ng panahon

Link para sa mga uri ng babala at 

payo tungkol sa tsunami



②Mga app at website na
mapapakinabangan sa panahon ng 

sakuna

④Bagong impormasyon para sa
paglikas

Paggawa ng mga poster na may QR 

code na suportado ang 15 na wika

* Wikang Hapon, Ingles, Intsik (tradisyonal at pinasimpleng Intsik), Koryano, Espanyol, Portuges, Vietnamese, Thai, Indonesian, Tagalog, Nepalese, Khmer, Burmese, 

Mongolian

Paggawa ng mga poster sa bawat

isa sa 15 na wika*

〇 May mga inihanda na leaflet at flyer na may kinalaman sa pag-iwas sa sakuna na sakop ang mga impormasyong

nakalahad dito, at maaari itong makuha mula sa website ng Cabinet Office.

〇 Apat na uri ng mga leaflet at flyer ang inihanda na magagamit sa 15 na wika.

Tungkol sa paggawa ng flyer at leaflet
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①Mga tip para mabawasan ang 
pagkasalanta sa oras ng sakuna
(Nakasulat sa yasashii nihongo o 
pinasimpleng wikang Hapon)

Paggawa ng mga poster na nakasulat

sa yasashii nihongo na may kasamang

QR code na suportado ang 15 na wika

③Mga punto na dapat tandaan para 
sa paglikas habang nasa ilalim ng krisis

ng COVID

Paggawa ng mga poster para sa

bawat isa sa 15 na wika
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Paraan para gawing mas madali ang pagbukud-bukod
at pagbahagi ng mga flyer

Link para sa mga

punto na dapat

tandaan para sa

paglikas habang nasa

ilalim ng krisis ng 

COVID na inihanda sa

15 na wika

Naka-display ang impormasyon na

nakasalin ayon sa language setting ng 

smartphone ng may-ari.

*Kapag hindi suportado ang wika, 

ipapakita ang display sa wikang Ingles.

(→Dahil hindi na kailangang mag-print 

out ng poster sa bawat isa sa 15 na wika, 

makakatipid sa oras ng paghahanda

tulad ng pagbukud-bukod at 

pagbabahagi ng mga poster)

May idinagdag na text-to-speech 

function sa mga suportadong

wika

→Magagamit din ito ng mga bulag

at may kahirapan sa paningin
*Ipinapakita ang bersyon sa wikang

Portuges bilang sanggunian.

〇 Iinihanda ang flyer na nakasulat sa “yasashii nihongo” kung saan ipinagsama ang mga punto para mabawasan ang 

pagkasalanta sa oras ng sakuna at may QR code na sumusuporta sa iba’t ibang wika para na di kinakailangang mag-

print out ng flyer sa bawat wika.
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Paggawa ng mga flyer sa bawat isa sa 15 na wika

Bersyon sa wikang Ingles Bersyon sa wikang Mongolian Bersyon sa wikang Ingles Bersyon sa wikang Portuges

②Mga kapaki-pakinabang na apps 
at website sa panahon ng sakuna

③Mga puntos sa paglikas sa ilalim
ng krisis ng COVID-19

〇 Inihanda sa 15 na wika ang mga flyer tulad ng “Mga kapaki-pakinabang na apps at website sa

panahon ng sakuna” at “Mga puntos sa paglikas sa ilalim ng krisis ng COVID-19.”
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Pagbibigay-alam ng mga bagong impormasyon para 
sa paglikas

〇 Magbibigay ng mga anunsyo sa 15 na wika hinggil sa bagong impormasyon para sa paglikas. 

(Halimbawa sa wikang Ingles) (Halimbawa sa wikang Vietnamese)Maaaring mabasa sa 15 na wika ang flyer na ito gamit ang QR code.



Bilang pangwakas
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〇 Hinihikayat namin na ipagbigay-alam ninyo sa mga kaibigang dayuhan na residente sa Japan ang 

impormasyon na ito.

Mga partikular na paraan ng pagkalat ng impormasyon:

①Ang pag-print out, pamamahagi, o pagpaskil ng mga flyer mula sa website ng Cabinet Office.

②Ang pag-anunyso o pag-post ng mga link sa website ng Cabinet Office sa mga newsletter, social media, 

o website ng inyong kumpanya
③Ang pagpapaliwanag ng impormasyon sa unang araw sa trabaho ng mga empleyado o sa kapag may employment 

training atbp.

＜Listahan ng mga link sa website ng Disaster 

Management Cabinet Office＞

①Mga tip para mabawasan ang pagkasalanta sa oras ng 

sakuna:

http://www.bousai.go.jp/kyoiku/gensai/index_en.ht
ml

②Mga kapaki-pakinabang na apps at website sa panahon

ng sakuna:

http://www.bousai.go.jp/kokusai/web/index.html

③Mga puntos sa paglikas sa ilalim ng krisis ng COVID-19: 

http://www.bousai.go.jp/kokusai/evacuation_point
s/index_en.html

④Bagong impormasyon para sa paglikas:

http://www.bousai.go.jp/oukyu/hinanjouhou/r3_hina
njouhou_guideline/evacuation_en.html

Maaaring i-download ang flyer na

suportado ang iba’t ibang wika mula

sa website ng Disaster Management 

Cabinet Office.

Mangyaring ibahagi ang flyer at 

lubos itong gamitin.

http://www.bousai.go.jp/kyoiku/gensai/index_en.html
http://www.bousai.go.jp/kokusai/web/index.html
http://www.bousai.go.jp/kokusai/evacuation_points/index_en.html
http://www.bousai.go.jp/oukyu/hinanjouhou/r3_hinanjouhou_guideline/evacuation_en.html

