
Thời gian mở cửa:

Đến 5h chiều sau khi tan học (Nghỉ hè,

nghỉ thu,nghỉ đông, nghỉ xuân, ngày nghỉ

của trường thì mở cửa từ 8h sáng ~ 5h 

chiều). 

Biệt hiệu cho cơ sở này đã đuợc quyết định. 

うめっこテラス
(UMEKKO TERASU)
（Trung tâm hỗ trợ nuôi dạy trẻ toàn diện）

Bài báo này đuợc thực hiện vào năm 2022.3.31. 

梅(mận) 

〈lỗi〉 〈Chính xác〉

Cẩm nang hướng dẫn 

thông tin đời sống thành phố 

Dazaifu dành cho người nước ngoài

Thời gian mở cửa:

Đến 5h chiều sau khi tan học

(Nghỉ hè, nghỉ đông, nghỉ

xuân, ngày nghỉ bù của trường

thì mở cửa từ 8h sáng ~ 5h 

chiều). 

Trang 9,10,23

UMEKKO TERASU

Trang 11

NHÀ TRẺ DÀNH CHO HỌC SINH TIỂU HỌC

Trung tâm hỗ trợ nuôi dạy trẻ toàn diện

うめ

がく どう ほ いく



Trang 20

"CẢNH BÁO CẤP" TẠI THỜI ĐIỂM XẢY RA THIÊN

TAI ĐÃ THAY ĐỔI. 

Nó đã thay đổi từ năm 2021.5.20. 

Những gì cần mang theo khi đi sơ tán

〈Trước khi thay đổi〉

〈Sau khi thay đổi 〉

（Các biện pháp COVID-19）

Khẩu trang, nhiệt kế, thuốc khử trùng tay, dép

Bài báo này đuợc thực hiện vào năm 2022.3.31. 

Cẩm nang hướng dẫn

thông tin đời sống thành phố

Dazaifu dành cho người nước ngoài

Cảnh báo

cấp
Thông tin lánh tán

5
緊急安全確保
Biện pháp bảo đảm

an toàn khẩn cấp

Thảm họa xảy ra hoặc sắp xảy ra

Cảnh báo cấp 5 chỉ tình huống đe dọa đến tính mạng mà 

bạn không thể sơ tán an toàn. 

Đảm bảo sơ tán khi có cảnh báo cấp 4 !

4
避難指示

Chỉ thị lánh nạn

Có nguy cơ cao xảy ra thảm họa

Lúc này,tất cả người dân cần sơ tán khỏi.

3
高齢者等避難

Sơ tán người cao 

tuổi ,v.v ..

Có nguy cơ xảy ra thảm họa

Những người cần nhiều thời gian để sơ tán như người 

cao tuổi ,người khuyết tật cần sơ tán khỏi nơi nguy hiểm.

避難（Sơ tán）…Thoát đến một nơi an toàn

災害（thảm họa）…Những thứ như động đất, sóng thần, bão

ひなん

さいがい

きんきゅうあんぜんかくほ

ひなん しじ

こうれいしゃ とう ひなん

地震 津波 台風 大雨 洪水 土砂崩れ
じしん つなみ たいふう おおあめ こうずい どしゃくず


