
Điều Khoản Sử Dụng Microsoft Teams 

Tư Vấn Cho Người Nước Ngoài Tại Thành Phố Fukuyama  

Qua Chức Năng Messenger và Chức Năng Gọi Điện Của Facebook 

 

Điều khoản này sử dụng Microsoft Teams tư vấn cho người nước ngoài tại thành phố 

Fukuyama qua chức năng Messenger và chức năng gọi điện của Facebook (bao gồm gọi 

video) (sau đây sẽ gọi là “chức năng này”).  

Nếu đang sử dụng chức năng này, thì được coi là đã đồng ý với các điều khoản .Vui 

lòng kiểm tra các điều khoản này trước khi sử dụng. 

 

１ Quy định 

・Vui lòng không chuyển tiếp・In lại nội dung tư vấn. 

・Vui lòng không ghi âm hoặc ghi hình lại nội dung cuộc gọi tư vấn (bao gồm gọi video). 

 

２ Vấn đề nghiêm cấm  

Hãy lưu ý chúng tôi có thể chặn tài khoản của quý vị mà không cần thông báo trong 

các trường hợp sau đây: 

・Các hành vi xúc phạm đến trật tự đạo đức công cộng. 

・Các hành vi vu khống hoặc xâm phạm quyền của người khác. 

・Các hành vi không liên quan tới hoạt động của ban tư vấn dành cho người nước ngoài. 

 ・Ngoài ra, các hành vi khác mà nhà điều hành (thành phố Fukuyama) cho là không phù 

hợp. 

 

３ Cần lưu ý  

・ Thời gian trả lời tin nhắn có thể mất 3 đến 4 ngày . 

・ Tư vấn hoàn toàn miễn phí ,nhưng chi phí liên lạc sẽ do quý vị chi trả. 

・ Tư vấn bằng các ngôn ngữ khác ngoài tiếng Anh , tiếng Trung , tiếng Việt thì sẽ 

được xử lý bằng bản dịch tự động. 

・ Gọi điện (bao gồm gọi điện video),để duy trì nội dung cuộc gọi, hãy thực hiện cuộc 

gọi trong môi trường không có người khác xung quanh quý vị. 

Không cung cấp URL tham gia nhóm cho bên thứ 3. 

・ Để duy trì cuộc tư vấn chúng tôi sẽ lưu lại thông tin của quý vị, bao gồm họ tên... 

trong thời gian nhất định. 

 

４ Từ chối trách nhiệm  

   Thành phố, sẽ không chịu trách nhiệm về bất kỳ thiệt hại hoặc rắc rối do người dùng 

vi phạm các quy định trên. 

 

５ Xử lý thông tin cá nhân 

   Về vấn đề thông tin cá nhân,thông tin cá nhân sẽ được xử lý thích hợp dựa trên pháp 

lệnh bảo vệ thông tin cá nhân của thành phố Fukuyama ( sắc lệnh số 38 ngày 30 

tháng 6 năm 2003). 

 

６ Ngoài ra 

Chức năng này ,thay đổi nội dung hoặc xem xét hoạt động mà không thông báo , có 

thể bị chấm dứt vv... 


