
आफुले पनि भकंुप या सिुामी, टाइफुि आदिका जािकारीहरु ललिे गरौ । दटभी या इन्टरिेट 
आदिबाट थाहा पाउि सककन्छ । 
・मौसम बबवागको होमपेजबाट（जापािीज र अगं्रजेीभाषामा । टाइफुि या भीषण वषााको ताजा 
जािकारी थाहा पाउि सककन्छ ）http://www.jma.go.jp/jma/indexe.html  
・NHK WORLD （NHK को अगं्रेजी समाचार  ) 

https://www3.nhk.or.jp/nhkworld/  
・NHK NEWS WEB -News Web Easy-（सरल जापानिज भाषाको समाचार） 

http://www3.nhk.or.jp/news/easy/index.html  

बबपत्तत या आपतकालीि अबस्थाको लागगको जािकारीहरु ललऔ 

अगग्रमरुपमा जािकारी प्राप्त गिे  

मोबाइलफोिमा आउि ेजािकारीहरु  

मोबाइल फोिको सेदटगं  

J अलटा 
（राष्ट्रव्यापी ततकाल चतेाविी प्रणाली। 
मोबाइलफोिमा मलेबाट आउछ । ठुला 
बबपत्तत, लमसाइल प्रक्षपेण, आतकंवािी 

हमला आदिको चतेाविी ）  

J अलटाको सचूिाको उिाहरण  

 

 

 

 

 

आपतकालीि सेल्टरको जािकारीको प्रकार 
（ मोबाइल फोिमा आउिे, नतिवटा सेल्टर सम्बत्न्ि जािकारी र अथा） 

1 सले्टरको तयारी・बदृ्धबबद्धालाइ सेल्टरमा लाि सरुु गिे  
त्स्थती： बदृ्धबबद्धा या लििहुरु लगायतका ,सेल्टरसम्म पगु्ि समय 
लाग्िेहरुका लागग सले्टरमा जाि आबस्यक  
बबपत को सम्भाविा ⇒ छ    
काया ：सेल्टरको लागगको तयारर सरुु गरौ । समय लाग्िे व्यत्ततहरु 
सेल्टरमा जाि सरुु गरौ । 
2 सले्टरमा जाि लसफाररस 
बबपत को सम्भाविा ⇒ िेरै   
 त्स्थती ：सामान्यरुपमा सेल्टर सम्म 
जाि सतिे व्यत्ततहरु पनि सेल्टरमा 
जाि आबस्यक ।  
काया ：सेल्टर जाि सरुु गरौ । 
3 सले्टरमा जाि आिेि 
त्स्थती ：तरुुन्त ैसेल्टरमा जाि आबस्यक ।  
बबपत को सम्भाविा ⇒ अनति ैिेरै 
काया ：तरुुन्त ैसेल्टरसम्म जाउँ सेल्टर ललि िसककिे बेलामा आफ्िो 
ज्याि जोगाउि नतर लागौ ।  

धरैेजसो सचूनाहरु जापाननज भाषामा आउछन । सामान्य अर्थहरु र्ाहापाइ राखौ ।  

※2015 मा , मोबाइल फोिमा आएको 
“सेल्टरको तयारीको जािकारी”  

① लमसाइल प्रक्षेपणको बारेमा जािकारी  

② लमसाइल पार भएको सचूिा  

मोबाइल फोिको प्रकारले गिाा , स्वचाललत सचुिा िआउिे बेलापनि हुिसतछ तयसलेै सेदटगंलाइ कन्फमा गरौं ।  
iphone भएको खण्डमा 
〝सेदटगं” को〝िोटकफकेसि” त्तलक गिे र तयसको सबभन्िा तल जािे , तयहाँ इमजेन्सी अलटा को अि / अफ सुइच  
 छ तयसलाई अि मा लैजािे ।  
Android फोिको खण्डमा  

मोबाइल कम्पनिले इन्स्टल गरेको बबपत्तत निवारण एप लाइ एत्तटभाइट गरेर सेदटङ जाँच गिुाहोस। NTT िोकोमो को「災害

用キット」 "साइगाइ योउ ककततो " KDDI को「au災害対策」 "au साइगाइ ताइसाकु " सफ्टबैंक मोबाइलको 
「緊急速報メール」 " ककिंतयुउ सोकुहोउ मे-रु " भन्िे छ ।    
※ वविेिमा बिेको वा लसम लक-फ्री मोवाइल पनि, संचारसेवाले दििे सेवासँग मेल िखािे अवस्थामा यो सुबबिा चलाउि 

िलमल्िे हुन्छ  सचेत हौ ।   

िपेाली
ねぱーるご
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