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E-mail thông tin Funabashi     Hướng dẫn các bước đăng ký

1
Gửi e-mail trống.

Truy cập trang web, vào mục "Gửi e-mail trống“ để gửi một e-mail trống.

Nhấn nút "Gửi e-mail trống" để tạo e-mail. Không viết nội dung gì trong e-mail và gửi đi.

※Nếu e-mail không hoạt động, vui lòng tạo e-mail theo cách thủ công và gửi một e-mail trống đến địa chỉ dưới đây.

https://plus.sugumail.com/usr/funabashi/home

t-funabashi@sg-p.jp

2
Bạn sẽ nhận được một e-mail.

Nhấn vào đường dẫn đăng ký trong e-mail để tiến hành đăng ký.

ふなばし情報メールへ申し込みいただきまして、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。

https://plus.sugumail.com/usr/XXXXXXXXXXXXXXX

１3
Xác nhận thỏa thuận sử dụng.

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

https://m.sugumail.com/m/funabashi/home

▼Đối với máy tính / điện thoại thông minh

▼Đối với điện thoại di động thông thường

▼Quy trình chung

※Đối với điện thoại di động thông thường, sẽ hiển thị đường dẫn khác.

Trước khi đăng ký

●Vui lòng đăng ký sau khi đã đồng ý với thỏa thuận sử dụng của dịch vụ gửi e-mail.

●Vui lòng cài đặt để cho phép nhận e-mail từ tên miền "@city.funabashi.lg.jp" hoặc địa chỉ "funabashi-joho@city.funabashi.lg.jp".

● Thực hiện cài đặt để cho phép nhận e-mail có kèm đường dẫn.

ベトナム語 Tiếng việt nam

ngôn ngữ
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Chọn danh mục gửi tin và đăng ký làm thành viên.

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

Sau khi đăng ký, bạn sẽ nhận được e-

mail hoàn thành đăng ký.

Gửi e-mail đến địa chỉ e-mail trống.

Thực hiện các thay đổi thông tin đăng ký qua e-mail trả lời.

■Thay đổi địa chỉ e-mail

Thay đổi thông tin đã đăng ký / hủy tham gia

■Thay đổi danh mục gửi tin

■Hủy tham gia

Nhấn nút [Chỉnh sửa] ở bên dưới địa chỉ e-mail để thực hiện thủ tục.

Nhấn nút [Chỉnh sửa] của thông tin đăng ký.

Sẽ có màn hình lựa chọn danh mục gửi tin được hiển thị, hãy chuyển từng màn hình để xác nhận nội dung.

Nhấn nút menu ở trên cùng bên phải của màn hình và nhấn vào [Hủy

đăng ký].

Nhấn nút [Hủy đăng ký] ở màn hình tiếp theo.

Thông tin liên hệ

Trước khi đăng ký

●Vui lòng đăng ký sau khi đã đồng ý với thỏa thuận sử dụng của dịch vụ gửi e-mail.

●Vui lòng cài đặt để cho phép nhận e-mail từ tên miền "@city.funabashi.lg.jp" hoặc địa chỉ "funabashi-joho@city.funabashi.lg.jp".

●Thực hiện cài đặt để cho phép nhận e-mail có kèm đường dẫn.

ふなばし情報メール

登録解除へ

ログアウト

ふなばし情報メール

登録内容

配信カテゴリ

登録情報

メールアドレス
xxxxx@xxxx.xx.xx

戻る 登録

登録情報確認

・◎重要情報(※必須登録)

Nhậpvàxácnhậnthôngtin đăngký, nhấnnút[Chuyểnsang màn

hìnhxácnhận].

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.

配信カテゴリ選択

登録情報⼊⼒

ふなばし災害情報

各気象警報

津波注意報

Đánhdấuvàodanhmụcđăngký.

新型コロナウイルス感染症
関連情報

登録情報入力

xxxxx@xxxx.xx.xx

メールアドレス

戻る 確認画面へ

希望言語
日本語


