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Du lịch Fukuyama
Những câu hỏi liên quan tới địa điểm du lịch của thành phố
Fukuyama,thương hiệu của Fukuyama và các cơ sở văn hóa.
(Ví dụ) Khi nào là thời điểm tốt nhất để ngắm hoa hồng？

Thông tin liên hệ
Trả lời các câu hỏi liên quan tới các bộ phận chịu
trách nhiệm và thông tin liên hệ.
(Ví dụ) Muốn hỏi về vấn đề 〇〇！

Nên tới bộ phận nào？

Trường mẫu giáo・Nhà trẻ・Cơ sở trông trẻ được 
cấp chứng nhận/Câu lạc bộ thiếu nhi sau giờ học
Trả lời các câu hỏi liên quan tới việc nhập học trường mẫu giáo,vv...
(Ví dụ) Muốn tới nhà trẻ/mẫu giáo , thì phải làm như thế nào ？

Hãy lưu ý không nhập 

thông tin cá nhân vào 
nhé！

Bạn có thể sử dụng 「dịch vụ thông tin AI của thành phố Fukuyama」 trên trang WEP.Có những điều trong cuộc 

sống sinh hoạt hàng ngày mà bạn không hiểu.Lúc đó,hãy hỏi AI. AI sẽ đưa ra câu trả lời tự động.Bạn không 

cần phải tới tòa thị chính thành phố, gọi điện thoại hay gửi Emaill.Thành phố Fukuyama sẽ chỉ cho AI nhiều câu 

trả lời. AI sẽ đưa ra câu trả lời đúng nhất cho bạn. Ban đầu có thể sẽ không đưa ra được câu trả lời,nhưng từng 

chút một sẽ đưa ra được nhiều câu trả lời hơn. Vậy nên, hãy sử dụng nhé. 

Có thể hỏi những câu hỏi như thế nào？

24 giờ 360 ngày      

Bằng điện thoại thông      

minh・máy tính sẽ có  

ngay câu trả lời

Ban đầu có nhiều vấn đề không 

thể đưa ra được câu trả lời. 

Nhưng sẽ tốt hơn từng chút 

một,vì vậy mọi người hãy đặt 

nhiều câu hỏi nhé♪

Phân chia rác（rác thải ở nhà）
Không biết cách phân chia rác thải.
Không biết cách vứt rác.
（Ví dụ）Xe đạp thì thuộc loại rác nào？

Nước
Cảm thấy lo lắng về màu và mùi của nước.
Muốn được tư vấn đề tiền nước...
(Ví dụ) Đã chuyển chỗ ở.Hướng dẫn thủ tục cần thiết！

Đăng ký cư trú, giấy chứng nhận
Muốn xin giấy xác nhận cư trú,thuế.

Muốn được tìm hiểu về thẻ mã số cá nhân 
( thẻ my number).

(Ví dụ) Giấy xác nhận cư trú bao nhiêu tiền？

Những người có công ty,nhà hàng
Tôi đang làm cho công ty, cửa hàng của mình.
Có giúp đỡ được gì không？
(Ví dụ) Muốn mở nhà hàng,lập công ty,

thì có những chế độ giúp đỡ như thế nào？

Xe đạp
Những chiếc xe đạp để trên đường, khiến cho
việc đi lại gặp khó khăn, nguy hiểm.

(Ví dụ) Bị mất xe đạp thì phải làm như thế nào？

Dịch vụ thông tin AI hỗ trợ các ngôn ngữ sau :  
Tiếng Anh・Trung Quốc・Hàn Quốc・Bồ Đào Nha・Tây Ban nha・Việt Nam

※Đây là phần mềm dịch tự động,vậy nên độ chính xác có thể không đạt 100%.

http://www.city.fukuyama.hiroshima.jp/
koho-detail01/koho-202011/201576.html

↓Đây là ローラ .

Hãy nhấn vào biểu tượng ローラ ở phía dưới cùng bên 
phải trang chủ thành phố Fukuyama！

Cách sử dụng

Ban xúc tiến công nghệ thông tin và truyền 
thông thành phố Fukuyama (ICTすいしんか)

TEL ☎： ０８４－９２８－１０１１

Thời gian：８giờ３０phút～１７giờ１５phút

（ Không làm việc vào Thứ 7・chủ nhật・ngày lễ ・cuối năm và lễ tết ）

Mọi thắc mắc xin liên hệ


