
   

Kính gửi quý phụ huynh                     Ngày  tháng 4 năm 2019                        

Trường tiểu học Kita Yamamoto 

Đối ứng của nhà trường khi có lệnh cảnh báo khí tượng hay 

khi xảy ra động đất 

Thời tiết mùa xuân thật là dễ chịu. Kính chúc các quý phụ huynh luôn khỏe mạnh. Cũng xin cám ơn quý 

vị đã luôn nhiệt tình hợp tác với nhà trường trong sự nghiệp giáo dục con em. 

Khi có lệnh cảnh báo khí tượng hoặc khi xảy ra động đất, nhà trường sẽ xử trí như sau đây. Kính xin 

quý phụ huynh vui lòng hợp tác. 

Khi có lệnh cảnh báo về khí tượng 

1. Trường hợp tại thành phố Yao có lệnh cảnh báo khí tượng (cảnh báo có gió mạnh, mưa lớn, lũ lụt, 

bão tuyết, tuyết rơi nhiều) hoặc trong khu vực trường có thông báo lánh nạn (chuẩn bị lánh nạn, người 

cao tuổi v.v. bắt đầu lánh nạn, khuyến cáo lánh nạn hoặc chỉ thị lánh nạn ) được phát ra ở thời điểm 7 

giờ sáng, thì cho con  ở nhà đợi, đừng cho con đến trường 
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２．Trường hợp tại  thành phố Yao có lệnh cảnh báo khí tượng（cảnh báo có gió mạnh, mưa lớn, lũ lụt, 

bão tuyết, tuyết rơi nhiều）khi trẻ em đang học ở trường, nhà trường  sẽ chú ý cẩn thận để cho học  

sinh về nhà một cách an toàn ̣(trường tiểu học dựa trên phiếu điều tra thông tin gia đình để cho học 

sinh về) 

  ※Nhà trẻ thì xin phụ huynh hãy đến đón 

 

3. Trường hợp có lệnh cảnh báo đặc biệt được phát ra ở thành phố Yao、trường sẽ nghỉ học tạm thời. 

Xin đừng cho con đến trường. 

※ “ Lệnh cảnh báo đặc biệt  có nghĩa là thông tin về phòng chống thiên tai mới cảnh báo có nguy 

cơ xảy ra thiệt hại cực kỳ lớn do hiện tượng được dự báo đặc biệt bất thường. 

 

 

 

 

 

 

Khi xảy ra động đất 

Đối ứng của nhà trường khi xảy ra động đất 

Khi xảy ra động đất chấn độ 5 yếu trở lên 

＊Trường hợp  xảy ra động đất chấn độ 5 yếu trở lên ở Yao hoặc một trong các thành phố 

lân cận: (thành phố Osaka (chỉ quận Hirano), thành phố Hagashi Osaka, thành phố 

Kashiwara, thành phố Fujii, thành phố Matsubara) 

 

   

 

 Nếu xảy ra trước giờ đi học         Trường nghỉ học tạm thời 

 

 

 Nếu xảy ra vào ngày nghỉ        Trường nghỉ học tạm thời vào ngày đi học kế tiếp sau ngày nghỉ 

 

Sau khi xác nhận chắc chắn là có thể học ở trường một cách an toàn, nhà trường sẽ liên lạc với phụ huynh. 

 

Nếu xảy ra trên đường đi học       Sau khi lánh nạn tạm thời ở một nơi an toàn nào đó, hãy cho các 

em di chuyển đến chỗ nào gần hơn để lánh nạn: nhà hoặc trường học 

 

Nếu xảy ra khi đang học ở trường 

 

Nhà trường sẽ đưa các học sinh đến địa điểm an toàn để lánh nạn. Sau khi xem xét tình trạng thiệt hại của 

trường học hoặc các vùng xung quanh trường, và xác nhận chắc chắn rằng đã an toàn, nhà trường sẽ giao 

học sinh lại cho phụ huynh, vì vậy xin phụ huynh đến đón con càng sớm càng tốt 

 

Khi xảy ra động đất dưới 4 độ  

 

 Nếu xảy ra trước giờ đi học        Theo nguyên tắc, vẫn đi học như bình thường 

                                   

                             Tùy theo tình trạng thiệt hại của trường và khu vực mà cũng có khi trường 

nghỉ học tạm thời để bảo đảm an toàn cho trẻ em. 

 

・Trường hợp có sự tình gì đó đặc biệt, xin hãy liên lạc với nhà trường . 

・ Trường hợp lệnh “cảnh báo về khí tượng (gió mạnh , mưa lớn, lũ lụt,  bão tuyết, 

tuyết rơi nhiều )” được thành phố Yao hủy bỏ trước 11:00 sáng, do vẫn có giờ học  ở 

trường tiểu học vào buổi chiều, nên xin hãy lưu ý đến việc bảo vệ an toàn và cho con 

đến trường một cách cẩn thận. 

☆Hãy cho con đến trường tiểu học Kita Yamamoto trước 1:40 

（Tuy nhiên, lưu ý là không có cơm trưa ở trường tiểu học） 

  


