
Xin quí vị vui lòng hợp tác với chúng tôi để thử nghiệm kiểm chứng thông tin tai họa

Cục Viễn thông Tổng hợp Kinki đang thực hiện thử nghiệm kiểm chứng
hướng đến xây dựng hệ thống cung cấp thông tin để lánh nạn, về nhà,
bảo vệ sự an toàn khi có tai họa.

Chúng tôi hướng đến việc đem lại sự an tâm, an toàn hơn nữa trong
lưu trú và sinh hoạt tại Nhật Bản bằng việc ai cũng có thể tiếp nhận
thông tin chính xác bằng ngôn ngữ của mình để có hành động phù hợp
khi có tai họa.

• Nếu quí vị tải ứng dụng điện thoại thông
minh "Portable News" và đăng ký thì chúng
tôi sẽ thông báo thông tin tai họa giả trong
thời gian thử nghiệm là cho đến cuối tháng
6.

• Sau đó, chúng tôi sẽ gửi URL trang khảo 
sát, quí vị vui lòng cho biết cảm tưởng về 
phương pháp đăng ký và thông tin đã được 
thông báo.

• Thông tin mà quí vị trả lời cho chúng tôi sẽ 
được dùng để tham khảo vận hành dịch vụ 
trong tương lai. Ngoài ra, những thông tin 
đã được đăng ký sẽ được xóa bỏ toàn bộ 
sau khi kết thúc thử nghiệm.

Phương pháp đăng ký

1. Tải ứng dụng điện thoại thông minh "Portable 
News"

2. Chọn "Language Select" là tiếng Anh (cờ Hoa
Kỳ) và bấm "Field trial participants from here"

3. Cuộn màn hình rồi bấm "Confirm"

4. Nhập quốc tịch, giới tính, năm sinh

5. Đọc mã QR theo ngôn ngữ riêng dành cho thử
nghiệm kiểm chứng từ "Camera activation" và
bấm "Confirm"

6. Xác nhận nội dung đã nhập và bấm
"Registrantion"

7. Xác nhận màn hình hiển thị "Attribute 
information was registered" và bấm "OK"
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