http://bosai.net

Hỗ trợ trên máy vi tính và smartphone
(Điện thoại tính năng không hỗ trợ.)

Cung cấp
ấ nhiều nguồn
ồ thông tin liên quan đến phòng chống
ố thiên tai chẳng
ẳ hạn như các thông tin khẩn
ẩ cấp
ấ mức
độ cao, động đất, sóng thần, cảnh báo về khí tượng, v.v… từ thị xã, thành phố, tỉnh Hyogo thông qua email và
website.

Vì sự an toàn và sự yên tâm hãy đăng ký email!
Đăng ký miễn phí. （ Phí kết nối web và phí nhận tin qua email được tính riêng ）

Khi đăng ký bạn có thể nhận được qua email khi các thông tin dưới đây được cung
cấp.
Nhấp vào URL được ghi trong email bạn có thể truy cập vào website mà các
thông tin cung cấp đã được dịch tự động sang ngôn ngữ bạn muốn (※).
<Trong () thông tin cung cấp là tiêu đề email>
● Thông tin khẩn cấp từ tỉnh, thành phố, thị xã （Disaster Information）
・ Thông tin về sơ tán
・ Thông tin về địa điểm sơ tán
・ Các thông tin khẩn cấp mức độ cao khác
● Thong tin ve dong dat （Earthquake Information）
● Thong bao chu y va canh bao ve song than （Tsunami Information）
● Cảnh báo về khí tượng （Information on weather warning）
● Thông tin cảnh báo sạt lở đất （Sediment Disaster Alert）
● Thong bao lu lut song ngoi （River Flood Forecast）
● Thong bao chu y loc xoay (voi rong) （Tatsumaki(tornado)Alert）
g
ngữ
g dịch
ị
tự
ự động
ộ g：
※ Ngôn
Chinese(Simplified/Traditional),English,French,German,Indonesian,Itarian,Korean,
Portuguese,Spanish,Thai,Vietnamese

Đăng ký email (Thay đổi – Hủy bỏ)
① Gửi email đến “fc@bosai.net”.
② Bạn sẽ nhận được email
(Từ: info@bosai.net với tiêu đề email là: Registration )
dùng đăng ký gửi trở lại.
Trường hợp không nhận được vui lòng kiểm tra lại thiết
fc@bosai.net
lập nhận tin.
③ Nhấp vào URL được ghi trong email để truy cập vào trang lựa chọn ngôn ngữ.
④ Thực hiện đăng ký các thông tin (hoặc thay đổi, hủy bỏ).
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