
 

 

Huấn luyện tổng hợp về phòng chống thiên tai cho du học sinh, v.v 

～Huấn luyện trải nghiệm thiên tai～  

 

Thời gian:  Thứ bảy, ngày 25 tháng 6 năm 2016 

           10:00 AM đến 1:15 PM 

Địa điểm:  Trung tâm phòng chống thiên tai Abeno, Osaka 

〒545-0052  

          Osaka shi, Abeno ku, Abeno suji 3-13-23 

(Abeno Forusa tầng 3)  

    ☎ 06-6643-1031 

URL：http://www.abeno-bosai-c.city.osaka.jp/bousai/bsw/a/a/bswaa010.aspx 

※ Tham khảo bản đồ và cách đi ở trang sau. 

Nơi tập trung: Phòng nghiên cứu thiên tai, Trung tâm phòng chống thiên tai Abeno 

Đối tượng tham gia: Du học sinh sống hoặc học tập tại phủ Osaka, v.v. 

※ Các cán bộ quản lý du học sinh tại các trường đại học cũng có thể tham gia 

Số người:    30 người 

Phí tham gia:  miễn phí 

Nội dung:  

Thời gian   Nội dung 

10:00 Tiếp nhận  

10:30 ~11:30 Trải nghiệm 

thiên tai 

Trải nghiệm động đất, dập lửa mới cháy, cách gọi 
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11:30 ~ 12:15 Học lý thuyết Các đối sách khi động đất phát sinh 

12:15 ~13:00 Thực hành Hành động khi động đất phát sinh 

13:00 ~13:15 Tổng kết Phát đồ phòng chống thiên tai cho người tham gia. 

     ※Nội dung có thể thay đổi 

Phương pháp đăng ký: Điền những mục cần thiết trong đơn đính kèm, nộp đơn trước ngày 17/6/2016 

                     bằng mail hoặc Fax tới địa chỉ dưới đây 

※ Xin vui lòng đăng ký sớm vì chúng tôi sẽ ngưng tuyển khi đã đủ người. 

Địa chỉ liên lạc: Tổ chức giao lưu quốc tế phủ Osaka (OFIX) Ban xúc tiến kế hoạch 

     〒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: Tổ chức giao lưu quốc tế phủ Osaka, Tổ chức hỗ trợ học sinh Nhật Bản 

Tuyển người tham gia！ 

Th ể  n g h iệm đ ộn g  đấ t  đ ộ  7！ 

Dùng bình cứu hỏa dập lửa mới cháy！ 

Phải làm gì khi có động đấ t? 

http://www.abeno-bosai-c.city.osaka.jp/bousai/bsw/a/a/bswaa010.aspx
mailto:info@ofix.or.jp


 

 

◆Cách đi đến Trung tâm phòng chống thiên tai Abeno Osaka 

 

〒545-0052  

      Osaka shi, Abeno ku, Abeno suji 3-13-23 

   ☎ 06-6643-1031 
  

【Giao thông】 

・Ga Abeno, tàu điện ngầm tuyến Tanimachi (ra cửa số 2 hoặc số 7, đi về hướng tây khoảng 300m)   

     ・Ga Tennoji, tàu điện ngầm tuyến Midosuji (ra cửa số 12 , đi về hướng nam khoảng 600m) 

     ・Ga JR Tennoji (ra cửa trung tâm, đi về hướng nam khoảng 700m) 

     ・Ga Osaka Abeno hashi, tuyến Kintesu minami Osaka (ra cửa tây, đi về hướng nam khoảng 600m)  

・Ga Abeno, tuyến Hankai uemachi (đi về hướng tây khoảng 200m) 

 

  
 

 

【Bản đồ】 
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