
MMMMga ga ga ga PPPPamamaraan ng amamaraan ng amamaraan ng amamaraan ng EEEEmergencymergencymergencymergency    
Kung Kailangan ang Fire Department at 

Ambulancia ay palihog 
Tumawag kaagad sa numero 119. 

 

Kung may sunong at may emergencia na taong nasugatan ay tumawag kaagad sa numero 

119 at hiindi na kailangan ang iba pang numero. 

 

1. Kung marunong magsalita ng Niponggo, kailangan ipaalarm kaagad. 

2. Kung hindi marunong magsalita ng Niponggo, makiusap sa taong marunong magsalita 

ng Niponggo (lao na sa Nihongin) at sundin ang mga nakasulat sa ilalim. 

 

“KAJI DESU.” (May sunog.)  O 
“KYUKYUSHA O YONDE KUDASAI.” (Pakitawag ng ambulancia.) 

 

3. Kung sakaling watang marunong mag Niponggo na tao, ay sundin ang mga sumusunod. 

Sa susunod na pagina dapat ipagclaro ng husto ang pagtawag sa numero 119. Sa susunod 

na pagina na may blanco ay sulatan ng inyong tirahan, Pangalan, telephone number at 

makiusap ng claro sa Niponggo. 

 ▼▼▼▼▼▼▼▼    Kung Sakali May SunogKung Sakali May SunogKung Sakali May SunogKung Sakali May Sunog    ▼▼▼▼▼▼▼▼    
*Sa Salitang Niponggo, dapat klarohin ang pagsasalita. 

 ●tagatanggap ng balita: “Shobo hyaku-ju-kyu ban desu. Kaji desu ka, kyu kyu desu ka?” 

(Fire Dept. 119 po ito. Yan ba ay Sunog?, Ya ba ay Emergency?) ○tagapagsabi o reporter: “Kaji desu” (May Sunog.) ●tagatanggap ng balita: “Nani machi, Nan chome, Nan banchi desu ka?” 

(Sa anong Lugarm Anong Kalye, at ano ang numero ng bahay ninyo?) ○tagapagsabi o reporter: “      cho    chome    banchi.” (Tirahan      .) ●tagatanggap ng balita: “Chikaku ni mejirushi wa arimasuka?” (Ano ang pinakamalapit ng 

palatandaan para madali malaman ang bahay mo?) ○tagapagsabi o reporter: “      no chikaku desu.” (Malapit sa       .) ●tagatanggap ng balita: “Nani ga moete imasuka?” (Ano ba ang nasunog?) ○tagapagsabi o reporter: Ex: “Watashi no heya ga moete imasu.” 

 (Ang kuarto ko ay nasunog po.) 

 * bahay=ie, kotse=kuruma ●tagatanggap ng balita: “Namae to denwa bango wa?”  

(Ano ang pangalan at telephone no. ninyo?) ○tagapagsabi o reporter: “Watashi no namae wa       desu.” (Pangalan        .) 

“Denwa bango wa      desu.” (Telephone no.      .) 

* Kung marinig ang Signal ng Fire Dept., palihog lumabas kaagad at ipaalam ang 
Lugar.. 
 

▼▼▼▼▼▼▼▼    KKKKahilingan ahilingan ahilingan ahilingan EEEEmegencymegencymegencymegency    ▼▼▼▼▼▼▼▼    
*Sa Salitang Niponggo, dapat klarohin ang pagsasalita. 

 ●tagatanggap ng balita: “Shobo hyaku-ju-kyu ban desu. Kaji desu ka, kyu kyu desu ka?” 

(Fire Dept. 119 po ito. Yan ba ay Sunog?, Yan ba ay Emergency?) ○tagapagsabi o reporter: “Kyu kyu desu” (Emergency po it.) ●tagatanggap ng balita: “Nani machi, nan chome, nan banchi desu ka?” 

(Sa anong Lugarm Anong Kalye, at ano ang numero ng bahay ninyo?) ○tagapagsabi o reporter: “    cho     chome     banchi desu.” (Tirahan     .) ●tagatanggap ng balita: “Chikaku ni mejirushi wa arimasuka?” (Ano ang pinakamalapit ng 

palatandaan para madali malaman ang bahay mo?) ○tagapagsabi o reporter: “     no chikaku desu.” (Malapit sa     .) ●tagatanggap ng balita: “Do shimashitaka?” (Ano ang nangyari?) ○tagapagsabi o reporter r: Ex: “Kodomo ga atama ni kega o shimashita.” 

(Nasugatan ang ulo ng Anak ko po.) 

* Kung sakali hindi makapagsabi, sundin ang nasa susunod na tanong. ●tagatanggap ng balita: “Namae to denwa bango wa?”  

(Ano ang pangalan at telephone no. ninyo?) ○tagapagsabi o reporter: “Watashi no namae wa    desu.” (Pangalan      .) 

“Denwa bango wa       desu.” (Telephone no.      .) 

 
* Kung marinig ang Signal ng Ambulancia palihog lumabas kaagad at ipaalam ang 
Lugar.. 

 ▼▼▼▼▼▼▼▼    PPPPaalaalaaalaalaaalaalaaalaala    ▼▼▼▼▼▼▼▼    
Para Maiwasan ang Sunog Atin Sundin ang Mga Sumusunod. 

 

 
Hustong Pagamit ng 
Electrical Appliances. 
Ang hindi husto na 
pagamit ay delicado. 

Huwag ilagay ang delicadong bagay 
malapit sa Heater. 

Hindi magtabako sa 
tulugan. 

Huwag ilagay ang 
Madaling Masunog na 
bagay sa palibot ng 
bahay. Huwag muna intindihin ang ibang 

bahay habang Nagluluto. 

TAGALOG 


