【やさしい日本語】
たいふうに 気をつけて ください。
たいふうは、大きくて、強くて、あぶないです。１２日の ゆうがたから夜おそく（１５
時～２４時ごろ）に 日本に 来る かもしれません。ぐんまけんでは、１２日から１３日
に 強い雨や とても強い風の ところが あると思います。ひくいばしょ、川、山、強い
風に 気をつけてください。
雨は とてもたくさん ふります。強い風が はじまってから、そとに出ると、とてもあ
ぶないです。そとに 出ないでください。
たいふうの 新しいじょうほうは、リンク（http://www.jma.go.jp/jp/typh/
）で 見てください。
【英語】
Typhoon Hagibis (No. 19), a large and extremely powerful storm, is expected to hit eastern
Japan between evening and late night on October 12, 2019, after which it will likely continue
over the Kanto region. In Gunma Prefecture, certain areas may experience heavy rainfall and
hurricane-level winds from October 12 to October 13. Please be cautious of flooding in lowelevation areas, overflowing of rivers, landslides, and violent winds.
Rainfall between 300 and 500 millimeters is predicted. Going outside into the hurricane
once it has begun may pose a threat to your life, so please make preparations in advance.
For up-to-date information about the typhoon, please see the Japan Meteorological Agency
website (http://www.jma.go.jp/jp/typh/).
【ポルトガル語】
No dia 12 de outubro, entre o entardecer até a noite, o tufão no.19 (Hagibis) , de grande
potência, se aproximará da região leste do Japão com possibilidade de permanência. Na
província de Gunma, está previsto que nos dias 12 a 13 de outubro, poderá ocorrer em
alguns locais, chuvas torrenciais e fortes ventos. Esteja atento com inundações de locais
com nível de terreno baixo, aumento do nível e transbordamento de rios, deslizamento
de terra, ventania forte,etc.
Há a previsão de ocorrer chuvas que, dependendo do local, poderá chegar ao volume de
300 a 500 mm. É perigoso sair após começar a ventar forte, portanto tome as medidas
necessárias com antecedência, para não correr risco de vida.
Confira as informações atualizadas sobre o tufão (link externo da Agência Meteorológica)

【ベトナム語】

Cơn bão số 19 là một cơn bão rất lớn và càng lúc càng mạnh hơn với những diễn biến bất
thường. Vào hồi chiều tốt ngày 12 này, cơn bão sẽ tiến đến gần phía đông Nhật Bản và
sau đó sẽ di chuyển vào đất liền. Từ ngày 12 đến ngày 13 tới, tại một số nơi ở tỉnh Gunma
sẽ xảy ra mưa lớn và gió giật mạnh. Yêu cầu người dân nên đề phòng với tình trạng ngập
lụt nơi đất trũng, lũ lụt khi nước sông dâng cao, tình trạng sạt lở đất và gió giật mạnh.
Lượng mưa trút xuống dự kiến sẽ là 300 đến 500 ml. Gió to giật mạnh gây nguy hiểm
đến tính mạng nên hạn chế hết mức có thể việc ra đường. Ngoài ra, hãy chuẩn bị những
phương án dự phòng cần thiết càng sớm càng tốt.
Hãy theo dõi những tin tức mới nhất về bão sẽ được cập nhật từ link của Cơ quan khí
tượng ngoại bộ Nhật Bản.
【中国語】

台风第 19 号是非常大型且维持超强风从 12 日傍晚至深夜接近东日本，之后将有可能登
陆的危险。群马县从 12 日至 13 日将有部分地区会有大雨和暴风。请警戒地势低的浸水、
河川的涨水和泛滥、土砂灾害、暴风等。
降水量多的地方预测有 300～500 毫米，暴风吹起时户外活动会危及生命，请尽早准备
对策。
台风的最新资讯，请确认台风资讯（气象厅链接）
。
【スペイン語】

El tifón No. 19 esta acercando al este de Japón con vientos huracanados de
gran magnitud, esta pronosticando a pasar desde la tarde del día 12 hasta las
altas horas de la noche, con posibilidad de tocar tierra.
Desde el día 12 al 13 en Gunma-ken podrán haber lluvias torrenciales y
vientos huracanados. Tengamos precauciones en las inundaciones de las zonas
bajas, ríos, deslizamientos de tierra, tormentas, etc.
Se pronostican unas precipitaciones aproximadas de 300-500 mm en algunas
regiones. Tengamos suficientes precauciones para tomar las medidas, actuemos
antes que empiecen las tormentas, alerta maxima en todo.
Confirmé las últimas informaciones en el sitio de informaciones sobre los
tifones (enlace a la Agencia Meteorológica de Japón).

