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Pagsisiyasat sa Pagiwas sa Kalamida
Maraming salamat sa pagpuno ng mga katanungan sa pagsisiyasat. Sa pamamagitan ng
inyong kasagutan ay mababatid naming kung paano kayo lilikas kung sakaling may dumating
na lindol, malakas na ulan at iba pang kalamidad. Maari lamang na makipag-ugnayan sa kapamilya at punuin ang kasagutan. Maari lamang na ibalik ang pagsisiyasat na ito sa guro ng
inyong anak bago mag ika-16 ng Enero (Biyernes).

DisastePrevention Survey

Piliin at lagyan ng tsek☑ ang mga nakasaad:
Q1 Anong wika ang gamit ninyo sa inyong pamilya?
① □Nihonggo
② □Intsik
③ □Koreya
④ □Tagalog
⑤ □Rusiya
⑥ □Ingles
⑦ □Iba pa（
）
Q2 Sa paggamit ng ANO ba ang pamamaraan para makapanawagan ka sa inyong pamilya?
(Mamili ng isa o higit man.)
① □Telepono sa bahay
② □Cell-phone
③ □Smart Phone
④ □LINE
⑤ □Hindi gumagamit ng Telepono o e-mail
⑥ □At iba pa（
）
Q3 Paano ka nakakakuha ng mga impormasyo sa mga bagay na hindi mo alam?
(Mamili ng isa o higit man.)
① □Pagtanong sa Pamilya
⑦ □Mixi
② □Pagtanong sa Kaibigan
⑧ □Facebook
③ □Pagtanong sa guro sa paaralan
⑨ □LINE
④ □Magsiyasat cell-phone
⑩ □Twitter
⑤ □Magsiyasat smart phone
⑪ □Atbp. (
⑥ □Magsiyasat computer
☆Marami pang katanungan☆

)

Q4 Alin sa mga pagsasanay ang iyong nasalihan na?
① □Pagsasanay kapag-lumindol. (magtungo sa ilalim ng mesa atbp..)
② □Pagsasanay kapag may sunog. (pagsasanay gumamit ng pamatay sunog.）
③ □Pagsasanay kapag may kalamidad. (Siyasatin ang mga likasang bahay
mga tinalagang paaralan)
④ □At iba pa(
)
Pagsusulit! Alam mo ba?? ☑ Kung alam mo ↓

⑤ □“さいがい伝言ダイアル１７１”
(NTT Pangkalamidad na
Mensaheng Serbisyo 171)

⑥□“Bichiku（びちく）”
⑦□“Hinanjo
(Pangmadaliang preperasyon) （ひなんじょ）”
(Sentrong Likasan)

⑧ □“Takidashi（たきだし”
(Pamamahagi ng
pagkain)

Q5 Ano ang iyong alalahanin pag may kalamidad? (Mamili ng isa o higit man.)
① □Hindi ko alam kung saan lilikas.
② □Paano kumuha ng impormasyon tungkol sa kalamidad.
③ □Paano matatawagan ang aking pamilya.
④ □Hindi marating ang impormasyon sa aking sariling wika (
).
⑤ □Maari lamang na isulat ng malaya ang anumang ating mga alalahanin.

Q6 Lagyan ng ☑ ang inyong kasarian at edad
① □Babae ・ □lalaki
② □19taong gulang pababa □20-29 gulang □30-39 gulang □40-49 gulang
□50-59 gulang □60 gulang higit pa
③ Ang iyong lugar ng kapanganakan □Hapon ・ □Bukod sa bansang Hapon (
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Maari lamang na ibalik ang pagsisiyasat na ito sa guro ng homeroom ng bata ng ika16ng Enero (Biyernes)
Thank you.

)

