ベトナム語／VIETNAMESE

【Ứng dụng】
・ Cơn bão số 19 được dự đoán sẽ đổ bộ vào Nhật Bản trong ngày 12 hoặc ngày 13 tháng 10. Bạn hãy lưu ý xem
thông tin thời tiết để được cập nhật tình hình bão!
・ Bạn có thể xem thông tin thời tiết trên 2 ứng dụng trên điện thoại di động là “Safety tips” và “NHK WORLD
RADIO JAPAN”.
Ứng dụng “Safety tips”
Ứng dụng đăng tải thông tin về thiên tai dành cho khách du lịch nước ngoài
Thông tin hữu ích trong trường hợp có thiên tai được đăng tải bằng 11 ngôn
ngữ (tiếng Anh, tiếng Hàn, tiếng Trung Giản thể và Phổn thể, tiếng Việt,
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tiếng Tây Ban Nha, tiếng Bồ Đào Nha, tiếng Thái, tiếng Indonesia, tiếng
Tagalog, tiếng Nepal, tiếng Nhật) trên ứng dụng này.

Ứng dụng “NHK WORLD RADIO JAPAN”
Ứng dụng dùng để nghe chương trình phát thanh quốc tế “NHK World
Japan” của Đài phát tranh – truyền hình
Tin tức thời sự được truyền tải trên ứng dụng này bằng 17 ngôn ngữ (tiếng
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Anh, tiếng Ả Rập, tiếng Bengal, tiếng Myanmar, tiếng Trung, tiếng Pháp,
tiếng Hindi, tiếng Indonesia, tiếng Hàn, tiếng Iran, tiếng Bồ Đào Nha, tiếng
Nga, tiếng Tây Ban Nha, tiếng Swahili, tiếng Thái, tiếng Urdu, tiếng Việt).

【Trang chủ của Hội đồng xúc tiến quốc tế hóa cho các chính quyền địa phương (CLAIR)】
・ Chuyên mục “Thông tin đời sống đa ngôn ngữ” tại trang web của CLAIR cung cấp các thông tin cơ bản cần biết
trong trường hợp có thiên tai (động đất, bão…).
Chuyên mục “Thông tin đời sống đa ngôn ngữ” tại trang web của CLAIR
Chuyên trang cung cấp thông tin hữu ích cho người nước ngoài sống tại Nhật
Thông tin cần biết trong trường hợp có thiên tại được đăng tải tại chuyên
trang này bằng 15 ngôn ngữ (tiếng Anh, tiếng Đức, tiếng Trung, tiếng Hàn,
tiếng Pháp, tiếng Tây Ban Nha, tiếng Bồ Đào Nha, tiếng Tagalog, tiếng Việt,
tiếng Indonesia, tiếng Thái, tiếng Nga, tiếng Myanmar, tiếng Nhật dễ hiểu
dành cho người nước ngoài, tiếng Nhật thông thường).

