
 
Bộ phận chính sách phòng chống thiên tai và phòng chống tội phạm   

 
 

Nơi lánh nạn của từng khu hành chính, hiệp hội khu phố 
nơi mọi người sinh sống như sau. 

 
 
Nơi lánh nạn Khu vực thuộc đối tượng 

Toyoake Shougakkou 
Sakabeku(Tất cả các hiệp hội trong thị trấn), 
Oowakiku(Oowakihigashi/Oowakinishi/Oowakinaka), 
Zengoku(Zengohigashi/Zengominami/Zengonaka) 

Chuo Shougakkou 
Nakajimaku(Tất cả các hiệp hội trong thị trấn),Yoshiikeku(Tất cả các hiệp hội trong thị 
trấn),Anoku(Tất cả các hiệp hội trong thị trấn),Ookuteku(Tất cả các hiệp hội trong thị 
trấn) ,Misakiku(Marunouchi) 

Kutsukake 
Shougakkou 

Higashikutsukakeku(Nyakouji/Yabuta/Kamitakane/Shimotakane), 
Nishikutsukakeku(Tất cả các hiệp hội trong thị trấn), 
Chokushidaiku(Tất cả các hiệp hội trong thị trấn) 

Sakae Shougakkou Ochiaiku（Tất cả các hiệp hội trong thị trấn）、Sakuragaokaku（Tất cả các hiệp hội trong 
thị trấn）、Okehazamaku(Tất cả các hiệp hội trong thị trấn),Zengoku(Zengonaka)  

Futamuradai 
Shougakkou 

Futamuradai 4ku(Tất cả các hiệp hội trong thị trấn), Futamuradai 5ku(Tất cả các hiệp hội 
trong thị trấn), Futamuradai 6ku(Tất cả các hiệp hội trong thị trấn), Futamuradai 7ku(Tất 
cả các hiệp hội trong thị trấn) 

Oomiya Shougakkou 
Nishiku(Tất cả các hiệp hội trong thị trấn), 
Magomeku(Tsurune/Enokiyama/Nishitsurune/Enokiyamadai), 
Zengoku(Zengokita/ Zengonaka/ Zengonyutaun) 

Kyouseikouryu Plaza 
「Karatto」 

Futamuradai 1ku(Tất cả các hiệp hội trong thị trấn),  
Futamuradai 3ku(Tất cả các hiệp hội trong thị trấn),Magomeku(Magome) 

Misaki Shougakkou Misakiku(Takagamo/Misaki/Yashiro/Inohana/Nakanotsubominami/ 
Nakanotsubokita),Yutakadaiku(Tất cả các hiệp hội trong thị trấn) 

Yakata Shougakkou Yakataku(Tất cả các hiệp hội trong thị trấn) 

Toyoake Chugakkou Nishigawaku(Tất cả các hiệp hội trong thị trấn),  
Futamuradai 2ku(Tất cả các hiệp hội trong thị trấn) 

Sakae Chugakkou 
Ooneku(Tất cả các hiệp hội trong thị trấn),Oowakiku(Uchiyamaminami/ Uchiyamakita) 
Sakuragaokaku
（Sakuragaokakita/Sakuragaokanishi/Sakuragaokaue/Sakuragaokaminami） 

Kutsukake 
Chugakkou 

Higashikutsukakeku(Kodokoro/Nakagawa)  Vì có nguy cơ bị ngập nước nên không thể 
sử dụng làm nơi lánh nạn khi có thiên tai do mưa gió. 
※Trường Tiểu Học Kutsukake sẽ là trung tâm sơ tán trong trường hợp có thiệt hại do gió 

bão và lũ lụt. 

Toyoake Koukou Đây là nơi lánh nạn thứ cấp cho những nơi lánh nạn không thể sử dụng khi bị thiên tai và 
nơi lánh nạn cho những người gặp khó khăn trở về nhà, v.v... 

※Sau khi thành lập các trường học ở trên như là một nơi lánh nạn, các nhà trẻ và các cơ sở thể thao phúc lợi sẽ 
được thành lập sau đó như là một nơi lánh nạn phúc lợi cho người cần quan tâm chăm sóc đặc biệt khi cần thiết 
nên trước tiên hãy lánh nạn đến các trường học. 

 

【ベトナム語】 

 

◆豊明市の避難所一覧表 （2022.4 現在） 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

◆Danh sách nơi lánh nạn 
（豊明市の避難所一覧表） 


