
Por favor colabore com os testes de demonstração da informação de desastre

O departamento de Telecomunicações de Kinki está executando testes

de demonstração para um sistema que fornece informações sobre

evacuação, rota de retorno para casa, questões de segurança e

aconselhamento em casos de desastres.

Nosso objetivo é tornar a estadia e a vida dos estrangeiros no vivem no

Japão mais seguras e confortáveis possível, fornecendo informações

adequadas em seu próprio idioma durante o acontecimento de

desastre.

• Baixe e faça o registro o aplicativo de 

smartphone "Portable News". Iremos

notificá-lo sobre as informações do desastre

simulado durante o período de testes até o 

final de junho

• Enviaremos o URL do site de pesquisa

fututamente. Por favor, dê-nos sua opinão

sobre o processo de registro e detalhes das 

informações de notificação

• As informações fornecidas serão usadas

somente como referência para futuras

operações de serviço. Todas as 

informações cadastradas serão

descartadas após o término do exame.

Como registrar
1. Faça o download do aplicativo para smartphone 

"Portable News"

2. Definir "Language Select" para Inglês (bandeira

dos EUA) e pressione "Field trial participants 

from here"

3. Desplace la pantalla y presione "Confirm"

4. Digite sua nacionalidade, sexo e ano de 

nascimento

5. Carregue o código QR específico do idioma em

"Camera activation" e pressione "Confirm”

6. Confirme sua entrada e pressione

"Registration”

7. Confirme a exibição da mensagem "Attribute 

information was registered." e pressione "OK"

iOS Android

2 3 4 5 6 7

Contact

http://decolab.work/d-info-test/

Institute for Human Diversity Japan 
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