土砂災害に気を付けましょう

タガログ語 Tagalog

Sama-sama nating iwasan ang
kalamidad ng landslide
Upang maprutektahan ang iyong pamilya sa landslide kailangan mong paghandaan ang mga gagawin at makaalis agad!

Tama na ba ang mga inihanda mo/Nagawa mo na
ba ang mga dapat ihanda?
●Magkaroon ng kuwarto o lugar sa lahat ng palapag ng iyong bahay na
malayo sa libis ng bundok upang madaling daanan at maaring takasan.
●Pagkatapos ng malakas na ulan, siguruhin mong huwag lumapit
o pumunta sa matarik na libis ng bundok ng mga ilang oras o araw.

Makakaalis ka ba kaagad sa iyong lugar?
●Alamin ang mga kalagayan ng mga ilog at matatarik na
dalisdis base sa katamtamang lagay ng panahon at
kung makaramdam ka ng peligro, siguruhin mong
makakaalis ka agad.
● Kapag humudyat na kailangan mo ng lisanin ang lugar
(If an evacuation call is made), siguruhin mo na
magagawa mo ang mga dapat mong gawin ng walang
alinlangan o pagkalito.

出典(さし絵)：(社)日本治山治水協会
『山地災害防止パンフレット』より

Kung may malaman kayong alinman sa mga
palatandaang sumusunod agad lamang pong
lisanin ang inyong lugar o umalis agad!!

Parang may nag-iiba sa gilid ng bundok
nagsisimulang maakaroon ng bitak ng
lupa sa libis nito na makikita.

Nagiging maputik ang madalas
malinaw na tubig poso sa
lansangan at mga bukal.

Ang tubig sa ilog at mga bukal
ay unti-unting bumababa at
natutuyo.

Maririnig ang tunog ng
ugong o dagundong sa lupa.

May mga batong nahuhulog
mula sa libis ng bundok.

Ang ilog ay lumalabo,madilim at
nagsisimulang magkaroon
ng ,lumulutang at natatangay ang
mga kahoy sa agos.

Dumarami ang tagas ng mga
tubig mula sa bukal.

出典(さし絵)：(社)日本治山治水協会
『山地災害防止パンフレット』より

Ang madalas na agos ng tubig
mula sa bukal ay tumitigil.

Para madaling malaman ang mga impormasyon !!
●Shimane bousai mail (Tagalog)
Kung magpapa-rehistro ay makakatanggap kayo ng impormasyon sa inyong mobile phone
tungkol sa tsunami at lindol mula sa meteorological information, sa tamang oras.(wikang hapon)
Magpadala ng blankong mensahe sa bousai-shimane-tl@xpressmail.jp
Makakatanggap ng registration message. Iclick ang adres at iregister ang “haishin kibou jouhou”

Sa kasalukuyan ay maraming nagaganap na landslide sa Shimane prefecture!
Panganib ng landslide (gaano ito kapanganib) at kung gaano karami ang ulan at anong ito darating ay makikita sa QR code.
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