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Parents/Guardians 

名古屋市立梅森坂小学校長 

長 谷 川 良 実 

2018 Corresponding in case of Emergency situation 

１ Kapag ipahayag ang babala na umalisto sa malakas na ulan, at bagyo 

◎Kung mapanganib na kalagayan sa school zone, Pakisuyong magpaalam kaagad sa 

paaralan. 

【裏に続きます】 

 Kung ipahayag ang storm, blizzard warning sa Nagoya-shi. 

 

 

Bago 

pumasok 

sa 

paaralan 

・Kapag inalis na ang babala ng alas 6 ng umaga 

 May pasok. 

・Kung hindi pa inaalis ang babala ng alas 6 ng umaga 

 Kakanselahin ang klase sa umaga, kaya hintayin sa bahay ang bata. At walang 

school lunch. 

・Kung inalis ang babala sa pagitan ng alas 6 at sais 11 ng umaga 

 May pasok sa hapon, kaya magtipon ang mag-aaral ng ala 1 ng hapon sa tagpuan 

ng grupo matapos kumain ng tanghalian sa bahay, at pumasok sa paaralan 

hanggang 13:30. 

・Kung hindi pa inaalis ang babala makaraan ang alas 11 ng umaga 

 Ang lahat ay walang pasok. 

 

 

Nasa 

paaralan 

① Ihihinto ang klase at susunduin ng guardian ang bata. Ipapaalam namin sa 「な

ごやっ子あんしんメール(Nagoyyako Anshin Mail)」. Kung matanggap ninyo ang 

E-mail na ito, Tiyakin ito kaagad. 

② Pakisuyong sumundo ang guardian, o taong  may sulat sa Child`s Emergency 

Comute Group List sa mag-aaral. 

Tiyak na sunduin hanggang sa paaralan kung sakaling dumating ang panahon ng 

panganib. 

③ Kung hindi makakasundo kaagad, paghintayin sila sa paaralan. Siguraduhing 

ipaalam kung anong oras susundo sa kanila. 

④ Hindi makaka-attend sa twilight school kapag nagpahayag ng babala. 

◎ Kapag nagpahayag ng babala sa Aichi, tiyakin kung mayroong pa rin babala sa Nagoya-shi 

sa website ng MeteorologicalAgency, weatherforecast sa TV. 

 Kung ipahayag ang heavy rain, flood heavy snow warning sa Nagoya-shi. 

Bago 

pumasok 

・Kung walang tawag mula sa paaralan hanggang 7:45 ng umaga, may pasok. Pero 

kung iniisip ng guardian na mapanganib ang pagpasok sa paaralan, hihintayin sa 

bahay ang bata. 

Nasa 

paaralan 

・Isasagawa ang klase. Kung sakaling ipahayag ang babala, maaari naming pauwiin 

ang mga mag-aaral, kung kaya hintayin sa bahay ang mag-aaral. 



２ Kung ipahayag ang evaculation alert o special warning 

 Ito ay kung ipahayag ang evaculation alert sa district ng Makinogaike Junior High 

School(Umemorizaka・Maeyama・Makinohara Elementary School) o ang special alert sa 

Nagoya City. 

◎ Tiyakin sa TV o Website ng Nagoya City, NHK kung ipinapahayag ang evaculation alert. 

 

３ Kung nagkaroon ng malakas na lindol（mahigit sa intensity 5） 

 

４ Kung ipahayag “ang impormasyon may kinalaman sa Nankai Trough Earthquake” 

  Ang pahayag na “Impormasyon may kinalaman sa Nankai Trough Earthquake” ay hindi 

nangangahulugan na may inaasahang malakas na lindol agad na darating. Pangkaraniwan 

pa rin ang pasok. Gayundin, wala na rina ang alert tungkol sa Tokai Earthquake. 

 

 

Bago 

pumasok 

・Kung hindi pa inaalis ang alert o warning ng alas 6 ng umaga 

 Walang pasok sa umaga, kaya hintayin sa bahay ang bata. Walang school lunch. 

・Kung inalis ang alert o warning sa pagitan ng alas 6 at alas 11 ng umaga 

 May pasok sa hapon, kaya magtitipon ang mag-aaral ng alauna ng hapon sa 

tagpuan ng grupo matapos kumain ng tanghalian sa bahay, at pumasok sa paaralan 

hanggang 13:30. 

・Kung Ipinapahayag pa ang babala makaraan ang alas 11 ng umaga 

 Walang pasok. 

Nasa 

paaralan 

・Mananatili sa paaralan. Sa panahon na iyon, Pareho ang pagtugon sa district sa 

Makinogaike(Umemorizaka・Maeyama・Makinohara Elementary School). 

① Bago 

pumasok 

 Tutugon sa bawat tahanan.(Manatili sa bahay o Tumakas sa paaralan) 

② Papasok sa 

paaralan 

 Pangkaraniwan pa rin ang pasok. Pagkatapos, tutugon batay sa “③Nasa 

paaralan”. 

③ Nasa 

paaralan 

 Magpapasiya kung ano ang dapat gawin depende sa kalagayan ng pinsala. 

Depende sa kalagayan, susunduin ng guardian o taong nakasulat sa Child`s 

Emergency Comute Group List ang bata. 

④ Pa-uwi sa 

bahay 

 Patuloy na uuwi sa bahay. Pagkatapos, tutugon batay sa “①Bago pumasok” . 

① Bago 

pumasok 

 Kung walang tawag mula sa paaralan、papasok ang bata sa paaralan. 

② Papasok sa 

paaralan 

 Patuloy na pumasok sa paaralan. Pagkatapos, tutugon batay sa “⓷Nasa 

paaralan”. 

③ Nasa 

paaralan 

 Isasagawa ang klase habang nagtutuon ng pansin sa impormasyon. Depende 

sa kalagayan, susunduin ng guardian o taong nakasulat sa Child`s Emergency 

Comute Group List ang bata. 

④ Pa-uwi sa 

bahay 

 Patuloy na umuwi sa bahay. 



 


