Hoạt động giao lưu du học sinh trong khu vực Hiệp hội hỗ trợ học sinh sinh viên Nhật Bản [Tổ chức giao lưu quốc tế Nakajima Kinen]

Huấn luyện tổng hợp về phòng chống thiên tai cho du học sinh, v.v
Thể nghiệm động đất độ 7!
Thời gian: Thứ bảy, ngày 14 tháng 7 năm 2018
Dùng bình cứu hỏa dập lửa mới cháy!
Từ 9:30 AM đến 2:30 PM
Phải làm gì khi có động đất?
Địa điểm: Ký túc xá Orion Hội quán du học sinh Sakai, phủ Osaka.
Trung tâm phòng chống thiên tai Abeno, Osaka.
Nơi tập trung: Ký túc xá Orion Hội quán du học sinh Sakai, phủ Osaka. Tầng 1, phòng hội họp.
〒591-8035
Sakai shi, Kita ku, Higashi Uenoshibacho 2-226
Từ ga Uenoshiba tuyến JR Hanwa, đi về hướng đông bắc khoảng 400m.
TEL: 072-250-8701
http://www.ofix.or.jp/accept/support/orion.html

Đối tượng tham gia: Du học sinh đang theo học tại các trường trong phủ Osaka, v.v
※ Cũng chào đón sự tham gia của cán bộ quản lý du học sinh ở các trường.
Số lượng tuyển: 30 người
Phí tham gia: Miễn phí
Nội dung
Thời gian

Nội dung

9:30

Tiếp nhận

Ký túc xá Orion, phòng Hội họp tầng 1

10:00 ～ 10:30

Học lý thuyết

Về đối sách khi động đất phát sinh

10:30 ～ 11:00

Thực hành

Về hành động khi động đất phát sinh

11:00 ～ 12:00

Di chuyển, ăn trưa

Ăn thử thực phẩm dành cho trường hợp khẩn cấp, trong xe
buýt đi đến Trung tâm phòng chống thiên tai Abeno

12:30 ～ 13:30

Trải nghiệm thiên tai

Trải nghiệm: động đất, dập lửa mới cháy, gọi điện 119

13:30 ～ 14:30

Di chuyển, giải tán

Đi xe buýt về đến ký túc xá Orion rồi giải tán.
Giải tán ở Trung tâm phòng chống thiên tai Abeno cũng được

※ Nội dung có thể thay đổi.
Cách đăng ký: Điền vào các mục cần thiết trong đơn đính kèm, trước thứ sáu, ngày 6 tháng 7 năm 2018 , gửi FAX
hoặc E-mail đến địa chỉ liên lạc 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 , người phụ trách: Shimada
〒540-0029
Osakashi, Chuo ku, Honmachi bashi 2-5, tầng 5 My Dome Osaka
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

