
Thông tin hướng dẫn các bước đăng ký LINE của Thành phố 
Funabashi

1

Mở ứng dụng LINE, quét mã vạch 2D và thêm bạn bè.

Quét [mã vạch 2D] ở bên trái.

2

Sẽ có thông báo trên LINE.
Nhấn vào đường dẫn đăng ký trong tin nhắn để tiến hành đăng ký.

3
Xác nhận thỏa thuận sử dụng.
Sau khi đã xác nhận thỏa thuận sử dụng, hãy nhấn "Đồng ý".

１

Màn hình thêm bạn bè xuất hiện, hãy nhấn "Thêm".

Nhấnvào

Chuyển đến menu Thêm bạn bè.

Nhấn vào [mã vạch 2D].

追加

トーク

船橋市

１

Nhấnvào

ふなばし情報メールへ申し込
みいただきまて、ありがとう
ございます。
登録を行う場合は、次のURL
より行ってください。

ベトナム語 Tiếng việt nam

ngôn ngữ



１

Thông tin hướng dẫn các bước đăng ký LINE của Thành phố 
Funabashi
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１

5

Xác nhận nội dung nhập vào và đăng ký.
Sau khi xác nhận thông tin đã nhập, nhấn nút "Đăng ký". 

Đăng ký hoàn tất sau khi xuất hiện màn hình hoàn tất đăng ký.

Bạn sẽ nhận được thông 
báo hoàn thành đăng ký.

Thông báo về hướng dẫn thay đổi và hủy tham gia sẽ được gửi đến từ 
Thành phố Funabashi.

Thành phố Funabashi     Thay đổi thông tin đã đăng ký/ hủy tham gia

■ Thay đổi danh mục gửi tin

■ Hủy tham gia

Nhấn nút [Chỉnh sửa] của thông tin đăng ký.
Sẽ xuất hiện màn hình lựa chọn danh mục gửi tin, hãy chuyển các màn hình để xác nhận
nội dung.

Nhấp vào nút menu ở trên cùng bên phải của màn hình và nhấn vào [Hủy đăng ký].
Nhấn nút [Hủy đăng ký] trên màn hình tiếp theo.

Có thể hủy tham gia bằng cách sử dụng chức năng chặn của LINE.

Nhập nội dung bất kỳ vào màn hình hội thoại của LINE.

ふなばし情報メール

ふなばし情報メール

１

4

Chọn danh mục gửi tin và nhập thông tin đăng ký.
Nhập danh mục gửi tin, thông tin đăng ký và nhấn nút [Chuyển sang màn hình xác nhận].

配信カテゴリ選択

登録情報入力

新型コロナウイルス
感染症関連情報

Nhấnvào

ふなばし災害情報

各気象警報

Nếu bạn không hiểu rõ tiếng Nhật hoặc muốn nói chuyện bằng ngôn ngữ của nước mình, vui lòng liên hệ tới Trung tâm 
tư vấn tổng hợp dành cho người nước ngoài thành phố Funabashi.

Điện thoại: 050-3101-3495（Từ 9 giờ sáng đến 5 giờ chiều）
※Đóng cửa vào các ngày thứ 7, chủ nhật và các ngày lễ.

Thông tin liên hệ

[Hủyđăngký]

Nhấnvào

戻る 確認画面へ

希望言語

日本語

登録情報入力

Xácnhậnthôngtin đăngkývànhấnnút[Chuyểnsang mànhìnhxácnhận.]

Đánhdấuvàodanhmụcđăngký.


