
Paglabas ng Opisyal na App ng Pag-
iwas sa Sakuna ng Fukuchiyama City!

Protektahin mo ang "buhay" 
mo at ng inyong mga 
minamahal.

Pag-iwas sa Sakuna sa 
Fukuchiyama City

Ang madaling paraan sa pagprotekta sa iyong sarili at sa iyong pamilya ay "pag-alam"

I-install "ngayon na" sa 
halip na "saka na lang"!

Madaling
mag-install!

Huwag mag-atubiling kumonsulta kung 
mayroon kayong anumang katanungan.

Crisis Management 
Office

Miwa Branch

Yakuno Branch

Ooe Branch

Download on 
the App Store

Makukuha mula 
sa Google Play

９/２５（Fri）

Evacuation order 

Nais ko ng 
impormasyon sa 
panganib na mas 
naangkop sa akin.

Okay lang kaya ang 
pamilya ko?
Nasaan na kaya sila?

Tungkol saan kaya ang 
ibinrodkast kanina ng 
pamahalaang radyo 
para sa pag-iwas sa 
sakuna?

Alin ang evacuation 
center?

Hindi ko 
naiintindihan dahil 
maraming mahirap 
na salitang Hapon...

Nasaan ang 
pinakamalapit na 

istasyon ng sandbag?

Walang 
aalalahani

n dahil 
libre ito♪



Susuportahan naming lubos 
ang inyong paglikas!

Pamamahagi ng 

Impormasyon

Maaaring makumpirma sa 
rekording at teksto ang 
impormasyong pareho sa 
ibinrodkast ng pamahalaang 
radyo para sa pag-iwas sa sakuna! 
Maaaring makumpirma ang 
impormasyon sa sakuna nang 
kahit ilang beses, sa anumang 
oras

Pagkumpirma 

sa Kaligtasan

Maaaring makumpirma ang 
impormasyon sa kaligtasan ng iyong 
pamilya at kakilala sa panahon ng 
isang sakuna, at maaaring 
makumpirma ang huling 
nakarehistrong lokasyon sa mapa! 
Kapag nagparehistro nang maaga 
bilang isang grupo, maaari ring 
hanapin ang lahat nang sabay-sabay!

Paghahanap sa 
Paligid

Pagtingin sa 
Impormasyon

Bukod sa peligro ng sakuna sa inyong 
kasalukuyang lokasyon, maaari ring 
makita sa mapa ang mga impormasyon 
na nakakatulong sa oras ng sakuna!

Evacuation center

Istasyon ng sandbag

Underpass

Impormasyon 
tungkol sa 

Panganib sa 
Lokalidad

Kapag ang panganib na idudulot 
ng pagbaha at landslide disaster 
ay umabot sa itinakdang 
pamantayan ng bawat samahan 
ng kapitbahayan, makakatanggap 
ka ng "Impormasyong dagdag sa 
impormasyon sa paglikas."

Pag-kilos sa 
Paglikas

Kapag lilikas, ipinapakita ang 
direksyon at distansya ng 
evacuation center sa isang linya! 
Gayundin, kung ang iyong 
kasalukuyang lokasyon ay 
inaasahang babahain, maaari ring 
kumpirmahin ang lalim ng baha 
gamit ang AR function.

Pagtugon sa 
Iba’t ibang 

Wika

Ang impormasyon sa pag-iwas sa 
sakuna at impormasyon sa 
evacuation center na ipinamamahagi 
ay isasalin sa iba't ibang wika!

Portuguese Espanyol

Vietnamese Filipino

Trivia sa 
Pag-iwas sa 

Sakuna

Crisis Management Office, Citizen and General Affairs Department, Fukuchiyama City

/ Ginawa ng Panasonic System Solutions Japan Co., Ltd.

Tungkol saan kaya 
ang ibinrodkast 
kanina ng 
pamahalaang radyo 
para sa pag-iwas sa 
sakuna?

Okay lang kaya 
ang pamilya ko? 
Nasaan na kaya 
sila?

Nais ko ng 
impormasyon sa 
panganib na mas 
naangkop sa akin.

Nasaan ang 
pinakamalapit na 

istasyon ng 
sandbag?

Ingles Intsik Koreano

Alin ang evacuation 
center?

Hindi ko 
naiintindihan 
dahil maraming 
mahirap na 
salitang Hapon...

Ano ang dapat 
kong ihanda 

mula ngayon?

Ipapamahagi ang mga impormasyon tungkol sa 
pag-iwas sa sakuna tulad ng kaalaman sa 
paglikas at paliwanag ng mga termino sa 
panahon! Maglalabas rin ng quiz tungkol sa 
pag-iwas sa sakuna. Gamitin ito sa inyong 
libreng oras para karaniwang mag-enjoy tayo 
sa pag-aaral kung paano makaiwas o 
mabawasan ang sakuna.


