
Gabay sa Paraan ng LINE Rehistrasyon sa Lungsod ng 
Funabashi

1

Buksan ang LINE app, i-scan ang 2D barcode at i-add bilang kaibigan.

I-scan ang [2D barcode] sa kaliwa.

2

Makakatanggap ka ng isang notipikasyon sa LINE.
I-click ang registration URL na nakasulat sa mensahe upang magpatuloy sa pagpaparehistro.

3
I-check ang mga Alituntunin ng Paggamit.
Matapos i-check ang mga Alituntunin ng Paggamit, i-click ang [Sumasang-ayon] na button.

１

Lilitaw ang screen para sa pag-add ng mga kaibigan kaya i-click ang

[Add].

Click

Pumunta sa "Mag-add ng Kaibigan" menu.

I-click ang [2D barcode].

追加

トーク

船橋市

１

Click

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。

フィリピン語 Tagalog

wika



１

Gabay sa Paraan ng LINE Rehistrasyon sa Lungsod ng 
Funabashi

１

１

5

Kumpirmahin ang mga nilalaman ng input at irehistro.
Matapos makumpirma ang inilagay na impormasyon, i-click ang [Register] na button. Nakumpleto na

ang pagpaparehistro kapag ipinakita ang screen ng pagtapos ng rehistrasyon.

Makakatanggap ng isang e-mail tungkol sa 
pagkumpleto ng rehistrasyon.

Makakatanggap ka ng isang notipikasyon mula sa Lungsod ng Funabashi 
tungkol sa pagbabago ng registration information o sa pag-unsubscribe. 

Pagbabago ng Registration Information/Pag-unsubscribe sa Lungsod ng Funabashi

■ Pagbago ng Kategorya ng Information

■ Pag-Unsubscribe

I-click ang [Edit] na button ng registration information.
Ipapakita ang screen ng pagpipilian ng kategorya ng information, kaya magpatuloy sa
screen habang tsinetsek ang mga nilalaman.

I-click ang menu button sa kanang itaas ng screen at i-click ang [Alisin ang
Rehistrasyon] button. I-click ang [Alisin ang Rehistrasyon] na button sa susunod na
screen.
Maaari ka ring mag-unsubscribe gamit ang LINE block function.

Maglagay ng ilang mga character sa LINE talk screen.

ふなばし情報メール

ふなばし情報メール

１

4

Piliin ang kategorya ng information na nais na ipadala at ilagay ang registration information.
Ilagay ang kategorya ng information at registration information, at i-click ang [Confirmation Screen] na button.

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

Click

ふなばし災害情報

各気象警報

津波注意報

Sa mga taong hindi masyadong nakakaintindi ng wikang Hapones o nais gumamit ng kanilang sariling wika, mangyaring
sumanguni sa Funabashi City Multilingual Center.

Phone: 050-3101-3495（Bukas mula 9 a.m hanggang 5 p.m）
※Sarado tuwing Sabado at lingo (Kasama ang petcha opisyal)

Sanggunian

[Alisinang
Rehistrasyon]

Click

戻る 確認画面へ

希望言語

日本語

登録情報入力

Kumpirmahinangregistration information at i-click ang[Confirmation Screen] nabutton.

I-check ang kategorya na irerehistro.


