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الخطوات الالزم فعلها في حالة وقوع هجوم صورايخ باليستية (تمت مراجعته)
(نسخة خاصة بمتحدثي اللغات األجنبية)
من المتوقع وصول صواريخ باليستية الي اليابان في فترة قصيرة للغاية من وقت االطالق قد تصل الي  10دقائق.
في حالة وجود احتمال الطالق تلك الصواريخ ،ستقوم الحكومة ستقوم الحكومة اليابانية بارسال رسالة من خالل
نظام جي -اليرت (تم تصميمه الرسال رسائل فورية تحتوي علي معلومات الطوارئ) .ستكون هذه الرسالة
مصحوبة بأجراس الطوارئ التحذيرية التي سنتتشر في جميع األماكن باستخدام مكبرات الصوت الموجودة في
الشوارع .أيضا ستقوم الحكومة اليابانية باستخدام نظام الرسائل االلكترونية الرسال رسائل طوارئ.
◎ لسماع نغمة الرنين الخاصة ب (رسالة النطاق الجغرافي في حالة سقوط صورايخ -الرسالة االلكترونية للطوارئ)
https://www.youtube.com/watch?v=4gZW7HRHJmM
◎ لسماع نغمة الرنين الخاصة ب (انذار حماية المواطنين -نظام جي اليرت).

http://www.kokuminhogo.go.jp/en/about/means.html#siren
سيتم ارسال رسائل نظام جي -اليرت بواسطة مكبرات الصوت العامة المثبتة بواسطة الحكومات المحلية للمقاطعات المحلية
المختلفة وهواتف الجوال (المحمول) ومحطات الراديو والتلفاز مصحوبة بالرسالة الموضحة كالتالي (سترسل باللغة اليابانية)

مثال :قم -قومي باالخالء فورا .قم باالخالء فورا .من فضلك توجه الي بناية قوية متماسكة أو في أي طابق تحت أرضي .من المحتمل
سقوط الصاروخ علي األرض وفي هذه الحالة اذهب علي الفور الي أقرب بناية.

في حالة سماعك لنغمة رنين تصدر من جوالك لم تسمعها من قبل مصحوبة برسالة مكتوبة باللغة اليابانية ،من
فضلك قم بسؤال أقرب شخص ياباني لك لمعرفة معني تلك الرسالة ثم.....

توجه الي داخل أقرب بناية قوية أو الي الطابق تحت األرضي في البناية التي تتواجد بها.

 في حالة وجودك خارج بناية ،قم -قومي بتغطية فمك وأنفك بمنديل (محارم) ورقي أو من القماش ،قم-قومي بالتحرك فورا من المستوي المساوي لألرض الذي تسقط عليه الصواريخ وادخل -ادخلي فورا داخل
غرفة محكمة الغلق والهواء أو تحرك -تحركي فورا عكس اتجاه الرياح.
 في حالة وجودك داخل بناية ،قم -قومي بايقاف أي مراوح هوائية واغلق -اغلقي النافذة تماما وقم -قوميباحكام اغالق الفراغات بين النافذة والحائط من أجل احكام غلق الغرفة التي تتواجد -تتواجدين بها.
(المعلومات المذكورة أعاله مأخوذة من نشرة أمانة مجلس الوزراء ومعدلة بواسطة جامعة أوساكا).
جميع المعلومات المتعلقة بالكوارث متاحة علي الموقع االلكتروني لجامعة أوساكا من أجل تلبية احتياجاتكم
في حالة حدوث أي طارئ
(الموقع االلكتروني لجامعة أوساكا :معلومات خاصة بالكوارث متعددة اللغات).

◎http://www.respect.osaka-u.ac.jp/activities/notice/general_disaster_info_multilingual/

