Cục khí tượng cung cấp mọi người thông tin
khí tượng phòng chống thiên tai bằng 14
ngôn ngử .
Nếu các bạn có điện thoại thông minh thì xin hãy đăng ký biểu
tượng bằng cách nhấn vào “Thêm vào màn hình chinh” để thuận

Dự báo thời

lợi hơn.
＊iphone

it’s Japanese style
Ở Nhật bản khi có bão và mưa lớn thì người ta sơ tán đến nơi
an tòan.
Trạm quan trắc khí tượng địa phương thông báo thông tin khí
tượng phòng chống thiên tai sau đó các chính quyền thành phố
sẽ phát lệnh công dân sơ tán dựa trên các thông tin hỗ trợ đó.
Thông tin sơ tán có thể được tìm thấy bằng các con số và màu
sắc của "mức độ cảnh báo".

Để biết cách thoát hiểm
khi mưa lớn
Trang chủ

＞

Mưa sắp đến

Cơ quan khí tượng Nhật Bản
Trạm quan trắc khí tượng của Nagasaki
Since1878

〒850-0931 Nagasaki-ken,Nagasaki-shi,Minami-yamate11-51
TEL 095-811-4862
https://www.data.jma.go.jp/nagasaki-c/
E-mail：nagasaki@met.kishou.go.jp

Tai họa sạt lở đất

Tai họa lũ lụt

Tai họa ngập lụt

KIKIKURU ” Phân bố mức độ nguy hiểm của cảnh báo ”

Cách truy cập phiên bản tiếng nước
ngoài của "Kikikuru" từ trang web của Đài
quan sát khí tượng địa phương Nagasaki

Hiển thị chú giải

Hiển thị mức độ nguy hiểm qua mã màu
Đây là dịch vụ cho phép bạn xem nhanh mức độ nguy
hiểm bằng cách mã màu ở đâu và mức độ nguy hiểm
"thảm họa đất và cát", "thiệt hại do lũ lụt" và "thảm họa
lũ lụt" đang

Chuyển đổi màn hình bằng nút

Có dịch vụ cho các bạn biết mức độ nguy hiểm cao
Sơ tán ngay sau khi xác nhận nguy cơ thiên tai gia tăng
do mưa lớn trên phân bổ rủi ro trên trang web của Cơ
quan Khí tượng Nhật Bản.
Đăng ký dịch vụ miễn phí thông báo cho bạn qua email.

Hãy xác nhận rủi ro thiên tai ở xung quanh nơi bạn
Thông thường, hãy kiểm tra bản đồ nguy hiểm do chính
quyền đô thị xuất bản để tìm ra vị trí và loại rủi ro thiên
tai mà bạn có trong khu vực của mình.

Tai họa sạt lở đất và KIKIKURU” Phân
bố mức độ nguy hiểm của cảnh báo”

Thông tin về bão mà Cục khí tượng thông báo
Từ trước 1 ngày bão sẽ phát ra, nó sẽ thông báo.

Màu sắc của cấp độ nguy hiểm , và mức cảnh báo
Cấp độ nguy hiểm sẽ cao theo thứ tự màu sắc như sau ,Vàng
-Đỏ-Tím.
Màu tím là tiêu chuẩn đánh giá để tự nguyện sơ tán.
Thảm họa lở đất ở thành phố Unzen do
mưa lớn gây ra vào tháng 8 năm 2021
(lịch sự: Tỉnh Nagasaki)

Tai họa ngập lụt và KIKIKURU” Phân
bố mức độ nguy hiểm của cảnh báo”
Kêu gọi mọi người chú ý vị trí và sức mạnh của bão.
Trang web cổng bản đồ
nguy hiểm（Bộ Đất đai
, Cơ sở hạ tầng , Giao
thông và Du lịch）

Nước ở sông Koori do mưa lớn vào
tháng 7 năm 2020 (lịch sự: Thành
phố Omura, tỉnh Nagasaki)

Dịch vụ thông báo của
KIKIKURU “Phân bố
mức độ nguy hiểm của
cảnh báo”

