
Chương trình đuợc tài trợ bởi Hiệp hội hỗ trợ học sinh sinh viên Nhật Bản, Tổ chức giao lưu quốc tế Nakajima Kinen 

DIỄN TẬP PHÒNG CHỐNG THIÊN TAI DÀNH CHO DU 

HỌC SINH VÀ CÁC ĐỐI TƯỢNG KHÁC 

～Trải nghiệm chỗ lánh nạn,  

Diễn tập thiết lập trung tâm hỗ trợ đa ngôn ngữ khi có thiên tai～ 

 

 

 

Thời gian: Thứ bảy, ngày 4 tháng 7 năm 2015 

 Từ 10:00 AM đến 13:30 PM. 

Địa điểm: Hội quán Du học sinh Sakai phủ Osaka, ký túc xá Orion 

 〒591-8035 

 Sakai-Shi, Kita-Ku, Higashi Uenoshiba-Cho, 2-226  

 (Từ nhà ga Uenoshiba - JR tuyến Hanwa đi hướng Đông Bắc khoảng 400m) 

 ☎ 072-250-8701 

 URL：http://www.ofix.or.jp/accept/support/orion.html 

Nội dung: 

 Trải nghiệm chỗ lánh nạn 

Diễn tập thiết lập trung tâm hỗ trợ đa ngôn ngữ  

khi có thiên tai 

(Diễn tập hỗ trợ người nước ngoài khi có thiên tai) 

Chương 

trình 

Khi có động đất, phải làm sao? Trung tâm hỗ trợ đa ngôn ngữ khi có thiên tai là gì? 

Huấn luyện chữa cháy, hô hấp 

nhân tạo .v.v.. 
Dịch thông tin thiên tai, đi tuần quanh chỗ lánh nạn 

Trải nghiệm thức ăn dự phòng khi có thiên tai (Ăn trưa) 

Đối 

tượng 

Du học sinh và  

người dân địa phương 

Tình nguyện viên khi có thiên tai, Tình nguyện viên 

ngôn ngữ, Du học sinh 

Số 

lượng 
30 người 20 người 

Chi phí Hoàn toàn miễn phí 

     ※Lưu ý: nội dung trên có thể thay đổi. 

Cách đăng ký:  Điền thông tin cần thiết vào phiếu đăng ký,  

 gửi email hoặc Fax đến địa chỉ bên dưới trước ngày 26 tháng 6 năm 2015 (thứ sáu). 

 ※Vui lòng đăng ký sớm để đuợc tham gia vì sẽ ngưng nhận đăng ký khi đủ số luợng. 

Ngoài ra Khi tham gia diễn tập sẽ được tặng Quà lưu niệm: vật dụng thiết yếu khi lánh nạn. 

Liên hệ: Phòng Xúc tiến kế hoạch, Hiệp hội giao lưu quốc tế Osaka (OFIX) 

 〒540-0029  

 Osaka-Shi, Chuo-Ku, Honmachi-bashi 2-5, My Dome Osaka 5F 

     TEL：06-6966-2400   FAX：06-6966-2401 

     E-mail：info@ofix.or.jp 

Đơn vị tổ chức: Hiệp hội giao lưu quốc tế Osaka, Hiệp hội hỗ trợ học sinh sinh viên Nhật Bản. 

TTuuyyểểnn  nnggưườờii  tthhaamm  ggiiaa!! 
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mailto:info@ofix.or.jp

