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 phòng chống thiên tai cho du học sinh và các đối tượng khác
Trải nghiệm chỗ lánh nạn, huấn luyện thiết lập trung tâm hỗ trợ đa ngôn ngữ khi có thiên tai

Thời gian: Thứ bảy, ngày 8 tháng 7 năm 2017
Từ10:00 sáng đến 2:30 chiều.( Huấn luyện lánh nạn thì đến 2:00 chiều)
Địa điểm: Ký túc xá Orion - Hội quán Du học sinh Sakai phủ Osaka
〒591-8035
Sakai-Shi, Kita-Ku, Higashi Uenoshiba-Cho, 2-226
(Từ ga Uenoshiba - tuyến JR Hanwa, đi hướng Đông Bắc khoảng 400m)
☎072-250-8701
URL：http://www.ofix.or.jp/accept/support/orion.html
Nội dung
Huấn luyện thiết lập trung tâm hỗ trợ đa ngôn ngữ
Trải nghiệm chỗ lánh nạn
khi có thiên tai
(Huấn luyện hỗ trợ người nước ngoài khi có thiên tai)

Chương
trình
Đối tượng

Số người
Lệ phí
Liên hệ
đăng ký

Cách ứng phó khi thiên tai xảy ra.
Trung tâm hỗ trợ đa ngôn ngữ khi có thiên tai là gì?
Huấn luyện chữa cháy, cách sử dụng Phân công, sắp xếp tình nguyện viên, phiên dịch, huấn
máy sốc tim AED, v.v...
luyện tuần tra nơi lánh nạn, v.v...
Ăn thử thức ăn dự phòng khi khẩn cấp (bữa trưa)
Du học sinh tại các trường Đại học ở Người đăng ký làm tình nguyện viên quốc tế của thành
Osaka, và người nước ngoài sống ở
phố Sakai, nhân viên các tổ chức giao lưu quốc tế
Osaka.
trong phủ Osaka, v.v...
25 người
20 người
Miễn phí
Tài đoàn giao lưu quốc tế phủ Osaka Ban quốc tế, phòng quốc tế, Cục Du lịch Văn hóa
(OFIX) Khoa Xúc tiến kế hoạch
thành phố Sakai.
Trung tâm giao lưu quốc tế thành phố Sakai
〒540-0029
Osaka shi, Chuo ku, Honmachibashi 〒590-0077
2-5 MyDome Osaka, lầu 5
Sakai shi, Sakai ku, Nakakawaramachi1-4-24 lầu 5
TEL：06-6966-2400
TEL：072-340-1090
FAX：06-6966-2401
FAX：072-340-1091
E-mail：info@ofix.or.jp
E-mail：kokusai@city.sakai.lg.jp

Điền thông tin cần thiết vào phiếu đăng ký, gửi email hoặc Fax đến địa chỉ Liên hệ đăng ký ghi trên trước ngày 30 tháng 6
năm 2017 (thứ sáu).
※Ngưng nhận đăng ký khi đủ số người
※Phần “Huấn luyện thiết lập trung tâm hỗ trợ đa ngôn ngữ khi có thiên tai”, có trường hợp không tìm được phiên dịch cho
ngôn ngữ bạn yêu cầu.
Đơn vị tổ chức : Tài đoàn giao lưu quốc tế phủ Osaka, Thành phố Sakai, Hiệp hội hỗ trợ học sinh sinh viên Nhật Bản.

