
02/2022 

（タガログ語） 

風水害における児童・生徒の登下校等について 

Tungkol sa mga bata at estudyanteng pa-punta at pauwi ng paaralan dahil sa pinsala ng bagyo at baha 

 

      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 pinsala ng bagyo at baha 

In the northwestern part of 
West Mikawa 
Storm warning issued (Japan 

Meteorological Agency) 

 
① Inanunsyo bago pumasok sa school 
・ Nai-angat na ang alarma bago sumapit ng 6 am → Ang mga klase ay 
gaganapin gaya ng dati. 
・ Nagpatuloy ang alarma kahit makalipas ang 6 am → Kanselado na 
ang mga klase. 
② Inanunsyo habang nasa paaralan 
・ Kakanselahin ang mga klase at pauuwiin ang mga bata/mag-aaral. 
 

【Alert level 3】 

Paglisan ng mga tao kabilang 
ang mga matatanda (Miyoshi 
City) 
・ Ang mga tao maliban sa mga 
matatanda ay magsisimula na 
ring umaaksyon, maghanda para 
sa paglikas, at kusang lumikas 
kung kinakailangan. 
Kumilos batay sa alert level na 
inilabas ng Miyoshi City, hindi 
sa anunsyo ng Japan 
Meteorological Agency. 
 
〔Babala ng malakas na ulan / 
babala sa baha〕 

 
① Inanunsyo bago pumasok sa school 
・ Nai-angat na ang alarma bago sumapit ng 6 am → Ang mga klase ay 
gaganapin gaya ng dati. 
・ Nagpatuloy ang alarm level 3 kahit makalipas ang 6 am 
  ⇒ * Level 3 is in the administrative district of the junior high 

school district is; 
Out: Maghintay sa bahay (hanggang sa kontakin ng paaralan) 
Hindi lumabas: Ang mga klase ay gaganapin gaya ng dati 

② Inanunsyo habang nasa paaralan 
 ・Ang unang gagawin ay ibibigay ang bata sa magulang 
 ※ Pakitandaan na maaari gumawa ng mga hakbang ang paaralan tulad 

ng pagkaantala sa oras ng pagpasok o pag-alis ng paaralan at 
pag-sundo ng tagapangalaga sa bata. Kung ganoon, ipapaalam ng 
paaralan ito sa pamamagitan ng Kizuna Net. 

【Alert level 4】 

Kautusan sa paglikas (Miyoshi 
City) 

• Nagsasaad na kailangan ang 
paglikas mula sa mga 
mapanganib na lugar. 

[Sediment disaster warning 
information] 

【Alert level 5】 

Ensuring emergency safety 
(Miyoshi City) 

•Ipinapahiwatig na ang isang 
sakuna ay naganap o nalalapit 
na. 

[Special heavy rain warning] 

 

 
 
① Inanunsyo bago pumasok sa school 
 ・ Nai-angat ang level 3, 4, at 5 bago sumapit ang 6 am 

→ Ang mga klase ay gaganapin gaya ng dati 
 ・ Nagpatuloy ang ika-4 at ika-5 na level kahit sunmapit ang 6 am 

→Kung ito ay inihayag sa isang lugar sa lungsod, ang klase 
ay kakanselahin. 
② Inanunsyo habang nasa paaralan 
・Ang unang gagawin ay ibibigay ang bata sa magulang 
 ※ Pakitandaan na maaari gumawa ng mga hakbang ang paaralan tulad 
ng pagkaantala sa oras ng pagpasok o pag-alis ng paaralan at pag-
sundo ng tagapangalaga sa bata. Kung ganoon, ipapaalam ng paaralan 
ito sa pamamagitan ng Kizuna Net. 
☆ Sundin ang mga instructions mula sa Miyoshi City at kumilos para 
sa ikakaligtas ng iyong buhay. 

 

 

 



＊ Ang mga administratibong distrito ng mga distrito ng junior high school ay ang mga sumusunod. 

   
(1) Miyoshi Junior High School District (Para sa mga mag-aaral sa Chubu・Nanbu・Tenno・Miyoshi Elementary 

School・Miyoshi Junior High School・at Minami Junior High School) 
Araya・Miyoshi-kami・Miyoshi-shimo・Nishiishiki・Fukuda・Yoshizumi・Nakajima・Hiraike・Kamigaike・ 
Myouchi-kami・Myochi-shimo・Uchikoshimachi・Higashiyama・Yamabushi・Azabu 

(2) Kita Junior High School District (para sa mga bata sa Hokubu・Midorigaoka Elementary School at Kita  
Junior High School) 
Azabu・Ukigai・Takamine・Hibarigaoka・Amidado・Miyoshigaokamidori・Miyoshigaokasakura・Toyota City Oike 
district 
(3) Miyoshigaoka Junior High School District (para sa mga bata sa Miyoshigaoka・Kurozas at Miyoshigaoka 
Elementary School) 

Fukutani・Kuroxasa・Miyoshigaoka・Miyoshigaoka Asahi・Miyoshigaoka Aoba 
 
 
○ Mga dapat tandaan 
(1) Ang babala na inilabas ng Japan Meteorological Agency at ang alert level na inihayag ng Miyoshi City ay 
hindi palaging magkatugma. 
（２）Kahit na may pasok ang paaralan, hindi mo kailangang pumasok lalo na kung ito ay mapanganib. 
（３）Sa general rule, 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. 

（４）The mayor of the municipality makes a decision to issue a warning level (Evacuation Information) 
based on comprehensive judgment based on information equivalent to the warning level (Japan 
Meteorological Agency), land use in the area, and disaster records. 


