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Các ngôn ngữ đối ứng

 Nếu bạn ta ̉i như ̃ng ư ́ng du ̣ng này xuống điê ̣n thoa ̣i di đô ̣ng, ba ̣n có thê ̉ xem được tin tư ́c và như ̃ng 
chương trình cu ̉a đài NHK-WORLD JAPAN bằng nhiều ngôn ngư ̃ khác nhau.

Có thê ̉ đối ứng bằng 17 ngôn ng ữ gồm tiếng Anh, tiếng Trung Quốc, tiếng Hàn Quốc, tiếng Tây Ban Nha, tiếng Bồ 
Đào Nha, tiếng Viê ̣t, tiếng Thái, tiếng Indonesia, tiếng A ̉ Rập, tiếng Urdu, tiếng Swahili, tiếng Miến Điê ̣n, tiếng 
Hindi, tiếng Pháp, tiếng Ba T ư, tiếng Bengali, tiếng Nga

①Safety tips
（Ứng dụng）

Ở Nhâ ̣t Bản, khi có nguy hiê ̉m như khi xa ̉y ra thiên tai (khi m ưa lớn, khi bão đến, khi xa ̉y 
ra đô ̣ng đất, khi sóng thần đến v.v.) v.v., thì đ ược thông báo qua điê ̣n thoa ̣i di đô ̣ng.

Có thê ̉ đối ứng bằng 14 ngôn ng ữ gồm tiếng Nhâ ̣t, tiếng Anh, tiếng Trung Quốc (ch ữ Gia ̉n thê ̉, chữ Phồn thê ̉), ti
ếng Hàn Quốc, tiếng Tây Ban Nha, tiếng Bồ Đào Nha, tiếng Viê ̣t, tiếng Thái, tiếng Indonesia, tiếng Tagalog, tiếng 
Nepal, tiếng Khmer, tiếng Miến Điê ̣n, tiếng Mông Cô ̉ (15 ngôn ng ữ)

② NHK WORLD-
JAPAN（Ứng dụng）
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Có thê ̉ đối ứng bằng 3 ngôn ng ữ gồm tiếng Anh, tiếng Trung Quốc (ch ữ Gia ̉n thê ̉, ch ữ Phô
̀n thê ̉), tiếng Hàn Quốc (4 ngôn ng ữ)
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Khi có nguy hiê ̉m như khi xa ̉y ra thiên tai (khi mưa lơ ́n, khi bão đến, khi xa ̉y ra đô ̣ng đất, khi sóng thần 
đến v.v.) v.v., có thê ̉ xem như ̃ng thông tin nh ư thông tin về viê ̣c các phương tiê ̣n giao thông như xe điê
̣n v.v. ngư ̀ng chạy v.v.

 Chi ̉ có thê ̉ đối ứng bằng tiếng Anh

④

Khi có nguy hiê ̉m như khi xa ̉y ra thiên tai (khi mưa lơ ́n, khi bão đến, khi xa ̉y ra đô ̣ng đất, khi sóng thần 
đến v.v.) v.v., có thê ̉ xem như ̃ng thông tin nh ư thông tin về viê ̣c các phương tiê ̣n giao thông như xe điê
̣n v.v. ngư ̀ng chạy v.v.
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