
 

ECHIZEN FLASH  No.165     

Tháng 6 ～ Tháng 7 năm 2019 

         Dân số của thành phố Echizen 
  Tổng dân số:  82614 người  (5/1 chiều)       
   Người nước ngoài:  4125  người (6/1 chiều)       
 (Người dân Việt Nam  491 người) 

1. Hãy chuẩn bị ứng phó với lũ lụt vào mùa mưa. 
2. Ứng tuyển đặt tên thân mật cho trung tâm Thị dân 
3. Triển lãm "Kiwami" Ikenokami Ryouichi (Phim kịch) 

 
1. もしもの水害に備えよう 

2. 武生公会堂記念館企画展 

3. 市民センターの愛称を募集 

Hãy chuẩn bị ứng phó với lũ lụt vào mùa mưa     1. もしもの水害に備えよう 
 

Vào năm ngoái từ tháng 6 đến tháng 7, mưa lớn gây ra thiệt hại trên nhiều vùng khác nhau ở phía tây Nhật Bản. Để 

giảm thiểu thiệt hại, cần phải chuẩn bị để ứng phó với mưa lớn, bão và hướng dẫn hành động vào lúc khẩn cấp. 
 

■ Xác nhận địa điểm sơ tán và tuyến đường sơ tán khi mưa lớn 避難場所・避難経路の確認を 
 

Xác nhận trước! Nơi trú ẩn trong thị trấn hoặc khu vực bạn sống ở đâu?  

Không có nơi nguy hiểm trên tuyến đường đi đến địa điểm sơ tán? 

Ngoài ra, khi xảy ra thảm họa các phương thức liên lạc như điện thoại di động có thể bị cắt. 

Nói chuyện với gia đình và bạn bè của bạn về nơi gặp gỡ và cách liên lạc với bạn trong trường hợp thảm họa xảy ra. 
 

■ Vật dụng mang theo lúc khẩn cấp và chuẩn bị đồ dự trữ   非常持出品・備蓄品の準備 

Vật dụng dùng khi khẩn cấp: Chuẩn bị những thứ sau đây và bỏ vào ba lô. 

Đồ dự trữ: Chuẩn bị sẵn ở nhà những thứ như nước và thực phẩm đủ dùng trong 1 tuần. 
 

☑ Kiểm tra danh sách チェックリスト 

● Cho vào balo những vật dụng dùng lúc khẩn cấp (ví dụ) 

☐ Nước, thức ăn 

☐ Radio di động 

☐ Đèn pin 

☐ Bộ sơ cứu, thuốc thông dụng 

☐ Quần áo, găng tay 

☐ Những thứ khác mà bạn nghĩ rằng bạn cần 

(chẳng hạn như bộ sạc điện thoại di động) 

 

■ Nếu nguy cơ xảy ra thảm họa tăng cao … 災害発生の危険性が高まってきたら・・・ 
 

Thu thập thông tin là quan trọng. Thu thập thông tin thời tiết qua Internet, TV, radio, v.v. Trong 

trường hợp mức độ nguy hiểm của thảm họa tăng cao, Thành phố thông báo thông tin sơ tán bằng 

còi báo động. Nếu bạn có thể nghe thấy tiếng còi báo động, vui lòng kiểm tra thông tin sơ tán trên 

trang chủ của Thành phố, di chuyển đến địa điểm sơ tán và hành động để bảo vệ bản thân càng 

sớm càng tốt. 

Trong "Thư cứu sinh" của Tan-Nan CATV (Truyền hình cáp) gửi e-mail những thông tin khẩn cấp 

(chẳng hạn như ngừng việc thu gom rác do bão đang tiến đến gần) của thành phố (nhưng chỉ bằng 

tiếng Nhật) Đăng ký Lifeline Mail (thư cứu sinh) http://message.t-catv.co.jp/ 
 

■ Khi bạn sơ tán 避難するとき 
1. Quần áo thoải mái dễ vận động, hành lý tối giản . 

2. Mang giày thể thao. (Vì mang ủng cao nếu nước vào thì không thể di chuyển được). 

3. Vào ban đêm trời tối và nguy hiểm nên tự chủ động sơ tán sớm nhất có thể 

4. Tốt hơn là tránh sơ tán bằng ô tô. (Vì dù lũ lụt vài chục cm cũng có thể gây ra vấn đề cho 

động cơ.) 

5. Nếu bên ngoài nguy hiểm hoặc nếu tầm nhìn kém vào ban đêm thì hãy di tản đến tòa nhà 

vững chắc từ tầng hai trở lên. 

6. Ngoài địa điểm sơ tán, thì việc sơ tán đến nơi an toàn (chẳng hạn như nhà của người quen) thì cũng rất hiệu quả. 

● Đồ dùng cần chuẩn bị sẵn ở nhà (ví dụ)  

☐ Nước (3 lít /1 người/1 ngày) 

☐ Thực phẩm khẩn cấp (thực phẩm có thể 
bảo quản trong thời gian dài) 

☐ Nhà vệ sinh di động (được bán ở cửa 

hàng 100 yên.) 

☐ Giấy vệ sinh 
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■ Hãy chú ý đến thảm họa sạt lở đất cát! 土砂災害にも注意！ 
 

Thảm họa sạt lở đất thì rất khó dự đoán do mưa. Nếu bạn sống gần núi, hãy cố gắng sơ tán sớm nhất có thể. 
Dấu hiệu nhận biết nguy hiểm (ví dụ)    ※ Thật nguy hiểm khi lên núi để xác nhận. Tuyệt đối không được làm như thế. 
 

● Lũ bùn đá (một dạng của lũ quét): núi phát ra tiếng gầm lớn, dòng nước trên sông đổi màu. (dòng chảy rất mạnh kèm 

theo đất, đá…) 

● Sạt đất: Xuất hiện những vết nứt trên mặt đất, nước trong giếng thì đổi màu đục. 

● Lở đất: Xuất hiện những vết nứt trên sườn núi, những viên sỏi nhỏ rơi xuống. 
 

■ Xác nhận mức độ cảnh báo của thông tin phòng chống thiên tai và có hành động kịp thời. 
Từ tháng 6 năm 2019, sẽ phát thông tin cảnh báo được biểu thị ở 5 cấp độ.   防災情報の警戒レベルを確認して、迅速な行動を! 

Cấp độ cảnh báo Thông tin khuyến khích hành động Hành động mà người dân phải thực hiện 

Cảnh báo cấp độ 5 

“Keikaireberu-go” 
Thông tin về thiên tai Hành động tối ưu bảo vệ tính mạng 

Thành phố 

Cảnh báo cấp độ 4 

“Keikaireberu-yon” 

Cảnh báo sơ tán “Hinankankoku” 

Lệnh sơ tán (khẩn cấp) “Hinanshiji” 
Di tản tất cả mọi người 

Cảnh báo cấp độ 3 

“Keikaireberu-san” 

Chuẩn bị sơ tán, bắt đầu sơ tán từ người 

cao tuổi “Hinanjyunbi・

koureishatouhinankaishi” 

Sơ tán người cao tuổi. 

Những người khác thì chuẩn bị sơ tán. 

Cảnh báo cấp độ 2 

“Keikaireberu-ni” 

Chú ý cảnh báo (ví dụ như mưa lớn) 

“Chuuihou” 
Xác nhận hành động sơ tán 

Trạm khí 

tượng Cảnh báo cấp độ 1 

“Keikaireberu-ichi” 

Khả năng phát sinh cấp độ cảnh báo (ví 

dụ như mưa lớn) 
Chuẩn bị sẵn sàng di tản 

Triển lãm "Kiwami" Ikenokami Ryouichi (Phim kịch)    
2. 武生公会堂記念館企画展   

Các tác phẩm của nhà viết kịch Ikenokami Ryouichi được triển lãm  

ở quê hương tác giả - thành phố Echizen. 

◆ Địa điểm: Nhà tưởng niệm Takefu Koukaido (Horai-cho 8-8) 

◆ Thời gian: Từ ngày 5 tháng 7 (Thứ Sáu) – đến ngày 1 tháng 9 (Chủ 

Nhật), từ 10 giờ sáng đến 6 giờ chiều ( mở cửa đến 5 giờ 30)   ※ Đóng cửa vào thứ Hai 

◆ Phí vào cửa: Người lớn 500 yên ／ Học sinh trung học trở xuống, người khuyết tật và 1 

người hỗ trợ thì được miễn phí 

Ứng tuyển đặt tên thân mật cho trung tâm Thị dân     3. 市民センターの愛称を募集 
 

Từ tháng 11 năm nay, tầng ba và tầng bốn của Al Plaza Takefu sẽ trở thành trung tâm Thị dân. 

☛ Tầng 3: Giao lưu giữa các tổ chức đoàn thể và người dân nhằm mục đích tăng cường tính cộng đồng trong thị trấn 

(các lớp học tiếng Nhật từ Hiệp hội giao lưu quốc tế cũng sẽ chuyển đến cơ sở mới này.) Ngoài ra còn có 12 phòng 

bao gồm các cơ sở hỗ trợ chăm sóc trẻ em, quảng trường trẻ em và phòng đa năng. 

☛ Tầng thứ tư: Dịch vụ Hello Work (công cụ hỗ trợ tìm việc), trung tâm tư vấn tiêu dùng, tư vấn chăm sóc trẻ em 
 

Hãy tạo một biệt danh thân thiện cho các cơ sở. 
● Hạn chót: Ngày 12 tháng 7 (Thứ Sáu) 

● Điều kiện tên: Dễ liên tưởng đến các chức năng và tính năng của cơ sở, dễ nhớ, không trùng lặp. 

● Yêu cầu ứng tuyển: Bất cứ ai sống ở Thành phố Echizen, bất kỳ ai làm việc tại Thành phố Echizen, tất cả đều OK! 

● Phương pháp ứng tuyển: Ứng tuyển 1 cái tên cho 1 trường hợp. 
 

Bạn có thể ứng tuyển qua email. Vui lòng làm theo cú 

pháp 「(tên thân mật) ứng tuyển đặt tên thân mật cho 

trung tâm Thị dân」theo đúng chủ đề. 
 

Vui lòng điền vào như sau. 

1. Tên thân mật (phiên âm furigana) của cơ sở 

2. Lý do đặt biệt danh 
3. Địa chỉ 
4. Tên (phiên âm) 

5. Tuổi 
6. Thông tin liên lạc (Điện thoại, địa chỉ email) 

∙ Kết quả tuyển chọn: khoảng cuối tháng 9 

∙ Ngoài ra: Những ứng viên được chọn sẽ nhận được giải 

thưởng. Được trao giải tại lễ Khai mạc. 

＊ Trường hợp nếu bạn không điền vào các mục yêu cầu, thì 

bài của bạn không hợp lệ 
＊ Chúng tôi sẽ công bố tên của người có kết quả chiến thắng. 

＊ Chúng tôi sẽ không sử dụng thông tin cá nhân của bạn cho 

bất cứ trường hợp nào khác. 
 

Liên hệ: Bộ phận cộng tác công dân (Shimin kyoudou-Ka)  

☎0778-22-3293  Email  chiiki@city.echizen.lg.jp   


