
 

 Hướng dẫn cách đăng ký「Toyokawa Anshin Mail」 
 

“Toyokawa Anshin Mail” là dịch vụ hỗ trợ thông báo tin tức như thông tin phòng chóng thiên tai, khí tượng, hỏa hoạn, gửi tin tức bằng tiếng nước 

ngoài, nuôi dạy trẻ... bằng thư điện tử đến máy tính, điện thoại cầm tay mà bạn đã đăng ký. Đăng ký miễn phí. (Tuy nhiên, phí sử dụng đường 

truyền hay phí gói cước đăng ký, nhận mail thì cá nhân bạn tự chi trả). Thông tin khí tượng như cảnh báo mưa lớn, cảnh báo bão và cảnh báo sóng 

thần sẽ được tự động gửi ngay sau khi được Cơ quan Khí tượng Nhật Bản công bố. Mail đăng tải tương thích với cả điện thoại di động và máy 

tính. 

Cách đăng ký mail từ Mail trống hoặc  

Mã Code QR 

①Bạn gửi e-mail trống đến  

 

＜Thông tin liên lạc＞  

Phòng chống thiên tai, thời tiết, hỏa hoạn ⇒ Sở Kế hoạch Ban phòng chống thiên tai TP Toyokawa     TEL：0533-89-2194 

  International Mail          ⇒ Sở Công dân Phòng Hợp tác quốc tế công dân TP Toyokawa TEL：0533-89-2158 

Nuôi dạy trẻ              ⇒ Trung tâm hỗ trợ nuôi dạy trẻ TP Toyokawa      TEL：0533-89-1398 

  Văn hóa               ⇒ Phòng Quảng bá văn hóa TP Toyokawa       TEL：0533-84-8411 

Người cao tuổi            ⇒ Sở Phúc lợi Phòng Chăm sóc người cao tuổi TP Toyokawa  TEL：0533-89-2105 

From:とよかわ安心メール 

Sub :とよかわ安心メール本登

録のお願い。 

 

とよかわ安心メール仮登録を受

け付けました。お手数ですが、

このメールを受信された時間か

ら 30分以内に、下記の URL をク

リックし、本登録を行ってくだ

さい。・・・・・ 

https://mail.cous.jp/*******

************ 

②Bạn sẽ nhận được mẫu Đăng ký 
 

toyokawa@entry.mail-dpt.jp 

※Di động có thể nhận dạng mã vạch 
Nếu bạn có điện thoại, vui lòng sử dụng  
mã QR bên dưới. 

 

Mã QR để đăng ký 

とよかわ安心メール 

 

本登録を行うには、サイトポリ

シーに同意をしていただく必要

があります。 

サイトポリシーを確認する 

 

｜同意する｜ 

とよかわ安心メール 

 

配信を希望する項目にチェック

を入れてください。 

防災 

□ 配信を希望する 
 

 次へ  

③Truy cập URL, đọc chính sách, đồng ý. 

とよかわ安心メール 

 

以下の条件にて登録します。間

違いがなければ「登録」ボタン

を押してください。 

防災 

・配信を希望する 

気象 

・全ての気象情報 

 
 

 登録  
 

 戻る  

 

※Nếu bạn nhận được thư 

「Thông báo đã hoàn tất 

Đăng ký người dùng」, đã 

hoàn tất đăng ký. 

 

○International Mail (Thông tin tiếng nước ngoài) 
 Đối với người nước ngoài, sẽ cung cấp thông 

tin thành phố mỗi tháng 1 lần bằng tiếng Tây 
Ban Nha, Bồ Đào Nha, Anh, Việt và trong 
trường hợp xảy ra thảm họa, sẽ cung cấp 
thông tin thêm cả tiếng Trung Quốc. 

○Thông tin nuôi dạy trẻ 
Cung cấp thông tin sự kiện, thông tin hữu ích 
về nuôi dạy trẻ từ trung tâm hỗ trợ nuôi dạy trẻ. 

○Thông tin văn hóa 
Cung cấp thông tin về các sự kiện được thành 
phố tổ chức tại Hội trường văn hóa, Bảo tàng 
Sakuragaoka. 

レ 

Bạn cũng có thể đăng ký từ Trang web. 

Vui lòng truy cập trang web trên từ máy tính, điện thoại di động và đăng ký từ mục "Đăng ký nhận mail" trên màn hình trang chủ. 

Địa chỉ Trang web "Toyokawa Anshin Mail"  https://mail.cous.jp/toyokawa/ 

【Chú ý khi đăng ký địa chỉ email điện thoại di động】 

① Những người có "Tên miền chỉ định (@địa chỉ)" hãy cho phép có thể nhận "city.toyokawa.lg.jp" 

② Vui lòng cho phép nhận email bằng URL. (gồm URL cho email như đăng ký / thay đổi / hủy.)           

⑥Đăng ký đã hoàn tất 

④Chọn các mục theo trình tự mong muốn: Phòng 

chống thiên tai, thời tiết, hỏa hoạn *1, International 

Mail *2, nuôi dạy trẻ, văn hóa, người cao tuổi. Tiếp theo. 

*1: Về hỏa hoạn: chọn khu vực trường trung học cơ sở 

bạn mong muốn từ 10 trường trong thành phố. Nhiều 

Có thể chọn nhiều trường. 

*2: International Mail: hãy chọn ngôn ngữ bạn muốn từ 

các ngôn ngữ có sẵn. Có thể chọn nhiều ngôn ngữ. 

⑤Đăng ký 

・
・
・ 

〇Người cao tuổi (bắt đầu gửi tin từ ngày 1/4/ 
2019) 
Cung cấp nhiều thông tin khác nhau cho 
người cao tuổi trong thành phố đến những 
người đã đăng ký "Ikiiki Genki Mail". 
Những người đã đăng ký trong "Mạng lưới 
bảo vệ khu vực người cao tuổi", sẽ được 
nhận mail yêu cầu cùng nhau tìm kiếm khi 
có người thất lạc do đãn trí. 

※Bạn cũng có thể cài đặt để nhận cả "Ikiiki 
Genki Mail" và "Mạng lưới bảo vệ khu vực 
người cao tuổi". 

【Danh sách các thông tin truyền gửi】 
○Thông tin phòng chống thiên tai 

Thông tin liên quan đến sơ tán như khuyến cáo sơ tán, cảnh báo thảm 
họa trầm tích, chú ý lốc xoáy và các thông tin khác liên quan đến phòng 
chống thiên tai. 

○Thông tin thời tiết 
Cảnh báo về thời tiết như mưa lớn, bão, cảnh báo sóng thần, chú ý sóng 
thần, v.v. 

○Thông tin hỏa hoạn 
Khi xảy ra cháy nhà, cháy rừng, vị trí phát sinh hỏa hoạn sẽ được gửi đến 
khu vực trường học cơ sở nơi phát hỏa (việc dập hỏa sẽ không gửi tin. 
Thông tin về hỏa hoạn, dập hỏa được thông báo trên Trang chủ TP, Tổng 
đài cứu hỏa (0533-89-9902), vui lòng sử dụng. 

【Khi thay đổi nội dung】：Nếu bạn gửi một email trống đến toyokawa@check.mail-dpt.jp, 

Bạn sẽ nhận được email xác nhận, nhấp vào URL, chọn Thay đổi, chọn các mục bạn muốn.  

【Hủy đăng ký】：Nếu bạn gửi một email trống đến toyokawa@cancel.mail-dpt.jp, 

 Bạn sẽ nhận được mail thông báo hủy, nhấp vào URL và chọn hủy.  

QR Thay đổi nội dung 

QR Hủy đăng ký 


