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ANSHIN-DENSHOBATO

① Check in mai l

② Communicat ion mai l

お子様が入室・退室する時にお知らせを受け取れます。

You will be notified when your child enters or leaves the room.

当您的孩子进入或离开房间时，您会收到通知。

Você será notificado quando seu filho entrar ou sair da sala.

Bạn sẽ được thông báo khi con bạn ra vào phòng.

施設から送られたメールを確認することができます。

You can check the email sent from the facility.

您可以查看从设施发送的电子邮件。

Você pode verificar o e-mail enviado da instalação.

Bạn có thể kiểm tra email được gửi từ cơ sở.

At max, you can register up to 4 emails and 4 apps！
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Android or iPhone Facility code Personal code

プッシュ通知

Push Notification

推送通知

Notificação push

Thông báo đẩy
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お子様の入室退室時間を確認することができます。
You can check the entry and exit times of your child.
您可以查看孩子的进出时间。
Você pode verificar os horários de entrada e saída do seu filho.
Bạn có thể kiểm tra thời gian ra vào của con bạn.
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施設から送られたメールを確認することができます。
You can check the email sent from the facility.
您可以查看从设施发送的电子邮件。
Você pode verificar o e-mail enviado da instalação.
Bạn có thể kiểm tra email được gửi từ cơ sở.

施設から送られたアンケートを確認し、回答することができます。
You can check and answer the questionnaire sent from the facility.
您可以查看并回答设施发送的问卷。
Você pode verificar e responder ao questionário enviado da instalação.
Bạn có thể kiểm tra và trả lời bảng câu hỏi được gửi từ cơ sở.

メール・アプリの登録状況を確認することができます。
You can check the registration status of the mail application.
您可以检查邮件应用程序的注册状态。
Você pode verificar o status de registro do aplicativo de e-mail.
Bạn có thể kiểm tra trạng thái đăng ký của ứng dụng thư.

新しい連絡先として、メールアドレスを追加することができます。
You can add your email address as a new contact.
您可以将您的电子邮件地址添加为新联系人。
Você pode adicionar seu endereço de e-mail como um novo contato.
Bạn có thể thêm địa chỉ email của mình làm địa chỉ liên hệ mới.

兄弟を追加することができます。（追加する兄弟の登録用紙が必要です。）
You can add siblings. 

(A registration form for the siblings to be added is required.)
您可以添加兄弟姐妹。
（需要添加兄弟姐妹的注册表。）

Você pode adicionar irmãos.
(É necessário um formulário de inscrição
para os irmãos a serem adicionados.)

Bạn có thể thêm anh chị em. 
(Cần phải có đơn đăng ký để thêm anh chị em.)

At max, you can register up to
4 emails and 4 apps！
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