
Trải nghiệm nơi lánh nạn

Thứ Bảy

ngày 7 tháng 11

9:30~13:30

Tham gia miễn phí Ra vào tự do

[Tổ chức] 
(Quỹ) Đoàn thể Giao lưu Quốc tế - Đào tạo Nhân lực tỉnh Okinawa (OIHF)

TEL 098-942-9215 Trang chủ https://kokusai@oihf.or.jp
Vui lòng xem trang chủ để biết thêm chi tiết về sự kiện!

[Đồng tổ chức] Thành phố Urasoe

Hãy thử làm trong thực tế

bằng các vật dụng xung

quanh mình!

Buổi học thực

tiễn có ích khi

xảy ra thảm họa

Dép làm bằng báo

Giường làm bằng giấy 

cáctông

Balô làm bằng quần dài v.v.

Hãy thử ăn

thực phẩm

khẩn cấp!

Trải nghiệm chế biến

thực phẩm khẩn cấp

Phân phát gạo alpha

Thực phẩm khẩn cấp có

ngon không?

Nơi lánh nạn là nơi 

như thế nào?

Mẹo phòng chống thảm 

họa là gì?

Bên trong túi đem theo 

khi khẩn 

cấp có gì?

Đồ dụng có

ích khi xảy ra 

thảm họa

Hãy học về phòng chống thảm

họa để có sự chuẩn bị tốt phòng

khi xảy ra thảm họa!

Hãy thử làm quen với

thực phẩm khẩn cấp và

nghĩ về việc phân phối!

Địa điểm

Bất kỳ ai, từ người già cho đến trẻ em, bạn 
cũng có thể dắt cả thú nuôi đến, 

hãy tham gia với chúng tôi!

Đối tượng

Thành phố Urasoe

Trường Tiểu học Nakanishi   Nhà Thể dục

2-32-1 Yafuso Urasoe-shi

Không cần đăng ký trước. Hãy đến thẳng địa điểm nói trên.
Đường đến địa điểm tổ chức sự kiện

Hãy giữ khoảng cách!

Khi đến tham gia, vui lòng đeo khẩu trang!



避難所体験
11/7

9:30~13:30
土

参加無料 入退場自由

【主催】（公財）沖縄県国際交流・人材育成財団
TEL 098-942-9215 HP https://kokusai.oihf.or.jp

イベントの詳細は、HPをご覧下さい！

【共催】 浦添市

周りにあるもので
実際に作ってみよう！

役立つ実践講座
災害時に

・新聞スリッパ
・ダンボールベッド
・長ズボンでリュック
サック など

食べてみよう！

非常食を

・炊き出し調理体験
・アルファー米の配布
・非常食って本当は
おいしいの!?

・避難所ってどんな所？
・防災豆知識って!?
・非常用持ち出し袋の
中身って!?

お役立ちグッズ
災害時

災害に備えて、
防災について学ぼう！

非常食に親しみ、配給
について考えてみよう！

会場
高齢者やお子様、ペット同伴など、
どなたでもぜひ、ご参加下さい！対象

浦添市立

仲西小学校 体育館
浦添市屋富祖2丁目32番1号

事前の申込みは不要です。直接会場へお越し下さい

会場アクセス

ソーシャルディスタンスを保って

ご来場の際には、マスクの着用をお願いいたします！


