
                 

地震情報および地震発生時における処置について（タガログ語） 

Para sa Magulang                                          Kameyama Junior High School 

   
 
 
 
 

Hinihiling namin ang inyong pang-unawa at kooperasyon tungkol sa lindol. 

                      Note 

 

 

1. Kung sakaling i-anunsyo bago magsimula ang klase, isasara ang paaralan. at (0:00 am) 

2. Kung sakaling nararamdaman ang pag-uga ng lindol at panganib patungo sa paaralan. 

※ makikipag-ugnayan sa magulang at mga miyembro ng komunidad upang mapauwi ng ligtas 

ang mag-aaral (ipapasundo sa magulang ang mag-aaral). Subalit kung sakaling hindi ligtas 

ang pag-uwi ng mag-aaral, ililikas sila sa ligtas na lugar at agad na makikipag-ugnayan sa 

kanilang magulang. 

※ lumikas sa pinakamalapit na bahay at ipagbigay-bigay alam agad sa bahay at paaralan.  

3. Kung sakaling nagsisimula na ang klase 

※ Ititigil ang lahat ng klase at ipapaliwanag sa mag-aaral ang situwasyon at saka sila pauuwiin.  

Depende sa sitwasyon, pauuwiin sila ng grupo kasama ang iba pang bata. Subalit kung 

sakaling hindi ligtas ang pag-uwi, ililikas sila sa ligtas na lugar at agad na 

makikipag-ugnayan sa kanilang magulang. 

 

  

1. Kung sakaling ito ay naganap bago pa man magsimula ang klase 

※ Hindi kailangan pumasok ng bata sa paaralan.(Manatili sa bahay o refuge center) 

2. Kung sakaling bahagya lamang ang pinsala, kumpirmahin ang kaligtasan at alamin kung may 

pasok sa paaralan. 

※ Magpapadala ang paaralan ng impormasyon sa bawat tahanan at sisimulan ang unang klase  

   makaraan ang dalawang oras. 

3. Kung sakaling hindi makumpirma ang kaligtasan bandang alas dose (12:00)  

※ Ititigil ang lahat ng klase para sa nasabing araw.  

4. Kung sakaling makumpirma ang kaligtasan bandang alas dose (12:00) 

※ Pumasok sa paaralan ng 13:30 pm at sisimulan ang una at ikalawang klase ng 13:30 pm.  

5. Kung sakaling maganap ang lindol papasok at papauwi mula sa paaralan 

※ Ililikas agad ang mga mag-aaral at dadalhin sa refuge center na itinalaga ng Kameyama Disaster 

Prevention Plan. Mangyaring sundin ang bilin at utos ng lider ng komunidad at mga miyembre ng 

PTA.  Hintayin ang magulang sa itinakdang lugar. 

6. Kung sakaling maganap ang lindol at nakapagsimula na ang klase 

※ Lilisanin ng mag-aaral ang kanilang kinalalagyan. Kapag tumigil na ang pag-uga, gagabayan sila 

ng kanilang guro sa labas at kukumpirmahin ang bilang ng mga mag-aaral. Matapos na 

kumpirmahin ang susunod na impormasyon tungkol sa pag-uga, pauuwiin ang mag-aaral kasama 

ang kanilang magulang. Kung sakaling may komplikasyon sa pag-uwi, sila ay ilalagay sa 

pangangalaga ng paaralan. 

★Tiyakin ang pupuntahang evacuation na malapit sa tahanan sa oras ng kalamidad.  

                             Idikit ito sa lugar na madali itong mababasa. 

                                        April 2020 

I. Kung sakaling i-anunsyo ang alerto sa lindol o prediksyon ng pagkakaroon ng lindol (alert declaration) 

 

II.  kung sakaling malakas na lindol ang naganap 【higit sa seismic intensity 5＋】 


