Đọc các tờ quảng cáo của thành phố Echizen bằng tiếng Việt
越前市の広報紙などがベトナム語で読めます

Bắt đầu từ ngày 15 tháng 7 năm 2020，Echizen City đã giới thiệu "Catalogue Pocket", một
ứng dụng miễn phí cho phép bạn xem các thông báo như thông tin quan hệ công chúng thành
phố bằng nhiều ngôn ngữ trên điện thoại thông minh hoặc trên máy tính của bạn. Chức năng
dịch tự động của ứng dụng này hỗ trợ 10 ngôn ngữ. Trong tương lai, ngoài thông tin công
cộng thành phố, chúng tôi cũng sẽ gửi thêm thông tin về thảm họa.
Hỗ trợ đa ngôn ngữ
Nếu bạn cài đặt ngôn ngữ ưu tiên, nó sẽ tự động được
dịch sang tiếng Anh, tiếng Trung (giản thể), tiếng
Trung (truyền thống), tiếng Hàn, tiếng Thái, tiếng Bồ
Đào Nha, tiếng Tây Ban Nha, tiếng Indonesia và tiếng
Việt.
Tuy nhiên, vì là bản dịch tự động nên nó có thể không
được dịch chính xác. Chúng tôi sẽ tiếp tục xuất bản
thêm các phiên bản tiếng nước ngoài của thông tin
quan hệ công chúng "Echizen Flash" mỗi tháng, vì vậy
vui lòng xem qua.
Đọc lớn tiếng
Tính năng này không được hỗ trợ.
Bật tính năng thông báo đẩy
Ví dụ: nếu bạn đăng ký chức năng này, bạn có thể nhận
được thông báo về việc phát hành quan hệ công chúng
tại Thành phố Echizen và thông tin về thảm họa bằng
thông báo tự động.

Hãy tải xuống ứng dụng miễn phí "Catalogue Pocket"!
Xin vui lòng xem mặt sau để biết hướng dẫn tải về chi tiết.

Cách đăng ký Catalogue Pocket
Quét mã QR để đến trang tải xuống của ứng dụng miễn phí "Danh mục bỏ
túi". (Nếu bạn không di chuyển đến trang tải xuống, hãy tải xuống
"Catalogue Pocket" từ "App Store" cho iPhone / iPad và "Google play" cho
Android.)

Cài đặt thông báo đẩy (chức năng thông báo tự động) và cách sử dụng
ứng dụng
(Ví dụ) Khi thông tin công cộng Thành phố Echizen được phát hành, bạn có thể thiết lập
điện thoại thông minh của mình để tự động nhận thông báo.
① Tải xuống ứng dụng và nhấn "Cho phép thông báo"
② Nếu bạn tìm kiếm theo "Thành phố Echizen", nội dung thông tin do Thành phố
Echizen cấp sẽ được hiển thị.
③ Nhấn "Thêm vào nội dung của tôi"
④ Chọn một ngôn ngữ và nhấn "Đọc trong tiếng việt "

Văn phòng xúc tiến đa dạng Echizen City Hall Điện thoại 0778-22-3293
Email ombud@city.echizen.lg.jp

