தகவலகள
கழகணட இைணய தளம மலம நலநடககம பறறய தகவலகள கைடககம.
Center for Multilingual Multicultural Education and Research
http://www.tufs.ac.jp/blog/ts/g/tufs_disaster_information/
Google Crisis Response
http://www.google.com/intl/en/crisisresponse/japanquake2011.html#resources
Tokyo-Electric Power (TEPCO) http://www.tepco.co.jp/en/index-e.html
மனசார தைட ஏறபடம இடம, ேநரம பறறய ேதடதல http://inferno.soutan.net/power/search
NHK வாொனால
(ஆஙகலம)

http://www3.nhk.or.jp/nhkworld/english/radio/program/index.html

（16 ொமாழகள）http://www3.nhk.or.jp/nhkworld/english/radio/program/16lang.html
The Japan Times http://www.japantimes.co.jp/news/tohoku-kanto-earthquake-news.html
நலநடகக தகவல http://eqinfojp.net/

நலநடகக Manual(Japan earthquake how to protect yourself) http://nip0.wordpress.com/
FM YY（ொவளநாடடனரகக） http://www.tcc117.org/fmyy/index.php

அண மனநைலயம (updated: Apr 12, 2011)
11 ம தகத
மககள ொவளேயற ேவணடய பகதகைள ஜபபான அரசாஙகம பததாக
வதததளளத.
ஃபககஷமா மதலாவத அணமன நைலயததன தரதைத ொபாறதத, அவசர நைலயன
ேபாத எடகக ேவணடய ொசயலபாட கழகணடபட மாறகனறத.
■ 20 கேலாமறறரககடபடட

பகதகள
ொவளேயறமாற உததரவ / உடனடயாக ொவளேயற தஞசம அைடய ேவணடம.

■ 20 கேலாமறறரல

இரநத 30 கேலாமறறரககடபடட பகதகளாக இரபபேதாட அணக
கதர வசசன அளவ அதகமாக உளள பகதகள
தடடபபட ொவளேயற தஞசம அைடய ேவணடய பகதகள /சமார ஒர மாதததன பனனர
தடடபபட ொவளேயற தஞசம அைடய ேவணடம.
■ 20 கேலாமறறரல

இரநத 30 கேலாமறறரககடபடட
பகதகளாக
இரபபேதாட
ேமறகணட பகதகைள தவரநத பகதகள
அவசர நைலயன ேபாத, உடேன ொவளேயறவதறக தயாராக இரகக ேவணடய பகதகள
/ தறேபாத உடனடயாக ொவளேயற ேதைவ இலைல. ஆனால, அவசர நைலயன ேபாத,
வடடனள ஒளபபதறக தயாராக இரகக ேவணடம அலலத உடனடயாக ொவளேயற
தஞசம அைடவதறக தயாராக இரகக ேவணடம.
*அணமன நைலயததன தரதைத காடடகனற வைரபடம
*கறபப / Nikkei நாளதழ
கேழ உளள "அணக கதர ொபாரடகளல இரநத உஙகைள பாதகாபபதறக மககயமான

வடயம" பாரககவம.
கறபபாக, நஙகள தரததறக ேபாகபேபாக, அணக கதரவசச கைறயம என
கரதபபடகனறத. இபேபாத, வழைமைய வட அதகமாக அணக கதரவசச காணபபடடத
என ொசயதகள கறகனறன. ஆனால, அதனைடய
அளவ
மகமக கைறவாக
உளளதனால, உடமபகக பாதபப ஏறபடாத என ொதரவககபபடடளளத.
அணக கதர ொபாரடகளல இரநத உஙகைள பாதகாபபதறக மககயமான
வடயம (Yomiuri நாளதழ)
1 அணக கதரவசைச தடகக ேவணடம .
2 அணக கதரவசச வரம இடததறக தரததல இரகக ேவணடம .
3 அணக கதரவசச அடககம ேநரதைத கைறகக ேவணடம .
இநத 3 வடயஙகள மககயமானைவ. வடடனள இரககமாற உததரவ வநதால, அணக
கதர ொபாரடகள
உளளடஙகய காறற வடடககள நைழவைத தடபபதறக, கதவ,
ஜனனைல இறக சாததவம. AC, fan off ொசயயவம.
ொவளேய தபபபேபாகம ேபாத,
மகக, வாய மலம அணக கதர ொபாரடகள
உடமபககள நைழவைத தடககவம. நைனதத தணட ொகாணட மகக, வாைய மடவம.
அதேதாட காறறன தைசைய கவனமாக பாரககவம. காறறபபடம தைசகக ேபாகாமல
இரககவம.
ொவளேய இரநத வரம ேபாதம கவனமாக இரககவம. உடபபல அணக கதர ொபாரடகள
ஒடடயரககலாம. மாசபபடட உடபப வடடககள ொகாணடேபாக கடாத. கதவ மன
(ொவளேய) கழறற, உடேன Plastic ைபயல ேபாடடவடட மடவம. உடேன களதத
உடமைப சததபபடததவம.
அணக கதரவசசன பதய தரவ பறறய official இைணய தளம (ஜபபான/ஆஙகலம/
ேகாரய/சனா/ேபாரததகஸ/தாயலாநத/வயடநாம/இநொதாேனசயா ொமாழ）
Center for Multilingual Multicultural Education and Research
http://www.tufs.ac.jp/blog/ts/g/cemmer/2011/03/post_172.html

தணணரன அசததம ொதாடரபாக (update 31/3/2011)
3 ம மாதம, 24 ம தகத, அணககதர வசசன பாதபப உளளதனால, கழாயல வரம
தணணைர, ஒர வயத ஆகாத கழநைதகக ொகாடபபைத தவரககமாற ேடாககேயா
மாநகராடச அறவததளளத. ஆனால, அதறக பறக, ஒர வயத ஆகாத கழநைத
உளளடட எலலாரம கழாயல வரம தணணைர கடககலாம. பரசசைன இலைல எனற
ேடாககேயா மாநகராடச அறவததளளத.
தாயபால ொகாடககனற தாய, கரபபண ொதாடரபாக, ஜபபான கழநைத மரததவ சஙகம

கழகணடபட அறவறததயளளத.
(1)பாலமா ொகாடககம ேபாத, தாயன உணைவ கடடபபடததாமல, ொதாடரசசயாக
தாயபாைல ொகாடககவம.
(2)பாலமாவககாக Mineral water(தாதநர) உபேயாகககம ேபாத , ொகாதககைவதத,
ஆறவடட பறக உபேயாகககவம.ொவள நாடட Mineral water ல தாத அதகமாக
உளளடஙகரபபதனால,கழநைதகக தாககம ஏறபட கடய சாததயககற உளளத. அைத
உபேயாகபபைத வட கழாயல வரம தணணைர உபேயாகபபத நனறாக உளளத.
(3)கழநைதககான உணவ மலமம தணணைர உடொகாளள மடயம.ஆகேவ கழநைதககான
உணவ சாபபட மடயம எனறால, பாலமாவன அளவ கைறககலாம. அதறக பரசசைன
இலைல.
(4)பாலமா மடடம கழநைதகக ொகாடகக ேவணடய நைலைமயல இரபபேதாட, ேவற
தணணர கைடககவலைல எனறால, கழாயல வரம தணணைர உபேயாகககவம.
ேடாககேயா மாநகராடச கடநர தைற
http://www.waterworks.metro.tokyo.jp/press/shinsai22/index.html
ஜபபான கழநைத மரததவ சஙகம http://www.jpeds.or.jp/tohoku-j.html

மனசார தைட
மனசார பறறாககைற உளளதனால, தடடமடட மனசார தைட நடககம.
தடர என தடடம மாறவடம உணட. நஙகள இரககனற ஊர பறறய ொசயத, அறவபைப
கரநத ேகடகவம.
நஙகள இரககனற இடம எநத பரவல ேசரநத இரககம எனபைத, Community அலலத
பககதத வடடககாரரரடம வசாரககவம. இபபட வசாரககலாம.
koko wa dono group desuka? இஙேக எநத பரவ?
teiden wa itsu desuka? மனசார தைட எபேபாத ?
அதேதாட மனசாரதைத சககனமாக உபேயாகககமாற ேகாரகைக வடககபபடடளளத.
Tokyo-Electric Power (TEPCO) http://www.tepco.co.jp/en/index-e.html

மனசார தைட ஏறபடம இடம, ேநரம பறறய ேதடதல http://inferno.soutan.net/power/search
The Japan Times "Rolling blackouts set for nine prefectures"
http://search.japantimes.co.jp/cgi-bin/nn20110314a2.html

பாகக நலநடககம
இனனம சறய நலநடககம ஏறபடலாம. ேசதம அைடநத இடஙகளகக ேபாக கடாத.

