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（タガログ語） 

 

地震等における児童・生徒の登下校等について 

Tungkol sa mga bata/mag-aaral na papa-uwi galing sa paaralan dahil sa lindol, atbp. 

 

Miyoshi City Board of Education  

 

Mga uri ng impormasyon sa sakuna / babala / 
paglikas, atbp. 

[  ]: Warning / information of the same level 
by the Japan Meteorological Agency 

Tungkol sa mga bata/mag-aaral na papa-uwi galing sa paaralan 

Tugon sa mga lindol 

「 Pansamantalang Impormasyon 

sa Nankai Trough Earthquake 

(Giant earthquake alert, 

huge earthquake caution)」

Anunsyo 

① Anunsyo bago pumasok sa school 

・ Maghintay sa bahay hanggang sa makipag-ugnayan sa iyo ang paaralan. 

② Anunsyo pagkatapos pumasok sa paaralan 

・ Makikipag-ugnayan ang paaralan sa mga magulang hinggil sa dapat 

gawin. 

〇 Walang mga espesyal na hakbang ang gagawin para sa 「Nankai Trough Earthquake Temporary 

Information (Under Investigation)」 

Sa Lungsod ng Miyoshi 

Lindol na naganap na mas 

malakas pa sa Seismic 

Intensity 5  

① Nangyari bago pumasok ng paaralan 

・ Maghintay sa bahay hanggang sa makipag-ugnayan sainyo ang paaralan.  

② Nangyari habang papunta ng paaralan 

・ Bilang pangkalahatang tuntunin, kung aalis ng bahay ay diretso sa 

paaralan at kung papa-uwi galing sa paaralan ay diretso sa bahay. 

・ Kung hindi mo makumpirma ang kaligtasan mo, lumikas sa pinakamalapit 

na ligtas na lugar. 

③ Nangyari habang nasa paaralan paaralan 

・ Papa-uwiin ang mga bata/mag-aaral na maaaring masundo sa kanilang 

magulang. 

・ Mag-hihintay sa paaralan ang mga bata/mag-aaral na hindi maaaring 

masundo ng kanilang magulang. 

At 

Iba 

pa 

Impormasyon tungkol sa iba 

pang kalamidad 

Depende sa nilalaman ng impormasyon, makikipag-ugnayan ang paaralan sa 

mga magulang tungkol sa mga gagawin. 

 

 

〇 Mga dapat tandan: 

（１）Kahit na may pasok ang paaralan, hindi mo kailangang pumasok lalo na kung ito ay mapanganib. 

（２）Sa prinsipyo, tutugon ang paaralan sa mga naka-sulat sa itaas, ngunit kung hindi namin makumpirma ang 

kaligtasan ng mga bata / mag-aaral, maaaring gumawa ng iba't ibang mga hakbang ang paaralan tulad ng 

pagkansela ng mga klase o paghihintay sa paaralan. Sa oras na iyon, ipapa-alam ng paaralan ang mga pag-

babago sa pamamagitan ng ng Kizuna Mail. 

（３）Sa hinaharap, maaaring magbago ang tugon depende sa mga patakaran ng bansa at prefecture. 


