
Inscreva-se no sistema de informações sobre os jardins de infância!

Que tipo de e-mail vou receber?

O departamento Kodomo Mirai enviará todos os meses, no dia 1º e no dia 15,
informações sobre os jardins de infância, eventos relacionados à criação de
filhos, saúde infantil entre outras informações relacionadas ao jardim de infância.

Além disso, enviaremos também informações emergenciais direcionadas aos pais
de crianças no jardim de infância, como:

① Cancelamento das aulas devido à tempestades, etc.
② Cancelamento de festivais esportivos (Undoukai) devido ao tempo chuvoso.
③ Cancelamento das aulas devido a avisos oficiais de terremoto na região Toukai

e Tounankai.
...Entre outros.

Como posso me inscrever?

Para se inscrever, favor checar “Como se inscrever no Sistema de Informações da
Cidade de Shinshiro” no verso.
◎Ao se inscrever, favor selecionar a opção:

こども園関連情報
(Informações sobre o jardim de infância)

【Dúvidas】
Departamento Kodomo Mirai 0536-23-7622



Como se inscrever no Sistema de Informações da
Cidade de Shinshiro

Caso tenha alguma dúvida, leia o código QR à
direita ou acesse a URL abaixo e confira o nosso
“FAQ” (Perguntas e respostas)

htps:/service.sugumail.com/shinshiro/faq/m/

Antes de se inscrever:
Favor verifique se consente com os

Termos de Uso do Sistema de Informaçõ
es da cidade Shinshiro
Além disso, caso seu celular possua um
sistema de bloqueio de spam, favor
inicie o registro após seguir os
seguintes passos:

●Permita o recebimento de e-mails
vindos do endereço
「city.shinshiro.aichi.jp」
●Permita o recebimento de e-mails que
incluem URLs

① Com um aplicativo
leitor de QR, acesse a
URL que aparece na
tela.

② Clique em “Enviar
e-mail
(メールを送信する)

③ Envie o e-mail da forma que
aparece na tela, sem alterá-lo.
Ao receber um novo e-mail
entitulado “「仮登録完了のお知ら
せ」”, selecione a URL e acesse o
site de registro.

宛先
t-shinshiro@sg-m.jp

件名

本文
Envio do e-mail

送信

Prossiga
para a
etapa ④

Selecione a
URL e conecte

※Como existe a possibilidade do e-mail de conclusão
de registro (Etapa ○3 ) não ser recebido ainda que não
possua um sistema de bloqueio de spam, pedimos que
sigam os passos acima de qualquer forma.

④ Leia os Termos de Uso e, caso
concorde, clique no botão “「メール配
信に同意する」”.

Aos que não puderem ler o código QR, enviem um
e-mail em branco para o seguinte endereço:

「E-mail da cidade de Shinshiro」 Endereço de
registro:

t-shinshiro@sg-m.jp

⑤ Selecione o tipo de informação
que deseja receber e clique no bot
ão “「次の画面に進む」” para
prosseguir.

Ø Para informações sobre o jardim de inf
ância, não esqueça de selecionar a opç
ão “こども園関連情報”

Recebimento de confirmação do registro provisó
rio
(「仮登録完了の
お知らせ」)

⑦ Se a mensagem “Obrigada por
se registrar” (ご登録ありがとうござ
いました) aparecer na tela, o
registro está completo.

Além disso, um novo e-mail ,
entitulado “「本登録完了のお知らせ」”
chegará. Por favor verifique.


