
 

 

（べ）Gửi phụ huynh      

  連絡メールの保護者登録について     

 Phụ huynh lưu về liên lạc Meo 

Trường trung học số hai i se sa ki shi                         

Trường này là. Phụ huynh và trường . vì tin tức nhanh nhẹn .Dùng <Liên lạc yêu tiên meo > 

Phụ huynh mọi người là . bảng điện thoại và vi tính , từ trường học gửi meo nhận được . 

Cần yêu tiên như đưới và cắc dùng ,xin sem . xin lưu vào nhé. 

1. Cần yêu tiên  

 O Từ trường học Gửi meo một loạt đến điện toại và mấy vì tính của phụ huynh . 

O Dùng miễn phí .cắc gia đình là chỉ mất tiền nhận . 

OĐịa chỉ tên meo mọi người là trường học la không cho biết .xẽ Bảo vệ tin tức cá nhân đàng Hoàng địa 

chỉ meo mục đích ngoài người khắc là không dùng được . 

2 .cắc dùng  

Người dùng yêu cầu là . cần thiết là phải lưu địa chỉ meo vào . Từ điện 

thoại di động và mấy vi tính < tourokhu@education.ne.jp> 

Gửi meo trống đến .nhận xong lưu meo meo đang từ URLcó lưu 

Nếu điện thạo di động Đọc lấy được hình bên phải thì . Tên tạo địa Chỉ 

meo nơi trống . còn . lức lưu là . tiếp tới lúc lưu là .sác nhận ID trương 

học .  

Cần thiết nhận vào(8 chữ ) 

Tên trường học  
I Se sa ki shi trung học số hai 伊勢崎市立第二中学校 

Sác nhân ID 

Trường học  

5950-1211 

Còn .lưu xong thì . Địa chỉ đã lưu và , vào mặt khẩu nghi lại trân trọng trư 

trữ giữ lấy .Lúc thay đổi địa chỉ meo . v.v. cần thiết lúc thay Đổi nội dung 

meo .  

Đỉa chỉ meo : Nhấn mặt khẩu vào : 

                             ※chữ anh cỡ giữa 

3. Mục chú ý lúc lưu  

(1) Cài đặt theo meo phức tặm của điện thoại di động là . đôi khí không có 

lưu được tốt .  

Nếu lúc đấy thì thử 2 điểm như dưới. 

. < Nhấn tay > Một < r e n ra ku @ education,ne. jp> 

.cho sép nhận meo  ngắn URL 

mailto:tourokhu@education.ne.jp


 

 

Rõ dàng là theo loại điện thoại lên .xin tư vấn cắc hãng điện thoại 

(2) Như dùng yêu tiên trính qua số mặc khẩu . bàng trứng số mặc Khẩu là.  

Ngày 1 Tháng 3 Năm 2016 <SHA-2> Đã đổi qua .Một Phần điện thoại 

không dùng thông qua mặc khẩu này . (cả một phần Aiphon ) là . cần mấy 

tiếp nối trăng liên lạc meo 2 . Không dùng được ( Thay đổi nội dung lưu , 

Meo câu hỏi trả lời v.v. ) Liên quan đối Tượng mấy là, xin kiểm tra lại cắc 

hãng điện thoại nhé.  

4. Cắc . thay đổi thông tin lưu  

Lúc thay đổi địa chỉ meo là , không quên phải làm thay đổi lưu thông Tin 

liên lạc meo lần lượt như dưới .  

. Nếu quên mất mạc khẩu thì .  

Cũng ngửi meo trống và lưu ở trên . Ngửi tái mạc khẩu được .  

*Nếu nội dung thay đổi lưu ngoài đấy ra và địa chỉ meo thì. 

Hình phải , <phụ huynh nhấn vào vòng 2 >nhận lấy vào , nối tiếp trang web phụ huynh . 

*Lúc đó là , Địa chị  tên meo đã lưu và nhấn mạc khẩu vào . 

*Trang phụ huynh . https://renraku.education.ne.jp./parent/ 

※Lúc không biết cắc lưu là . yêu tiên nơi trính (Hãng meo lớn )meo 

(mailmail@education.jp)meo  

 

２．連絡メールの登録方法（保護者登録） 

2 .Cắc lưu meo liên lạc . （Phụ huynh Lưu） 

Từ trường học đã phát .có sắc nhận ID Giấy để ngần Dùng .Làm 

lưu là . điện thoại di động . Ai phòng . Từ máy vi tính Làm lần nượt như 

nhau .  

*Theo sắc nhận ID trường học khác nhau. 

1: Tạo meo trống ngửi  

Điện thoại di động muốn lưu . Ai phòn .Từ máy vi tính tạo meo mới Nhấn 

vào tên Địa chỉ meo dưới.gửi [Meo trống ]  

[ touroku@education.ne.jp ] 

※Nếu Loại Máy di động （iPhone）Không gửi được meo trống 

Nhấn thử chữ  gì vào rồi gửi nhé. 

（Điện thoại di động  chúp hinh mã bên phải và tạo Meo trống  

https://renraku.education.ne.jp./p
mailto:mailmail@education.jp)meo
mailto:mailmail@education.jp)meo


 

 

được ） 

2: Nhận meo trả lơi của lưu . （Có U R L） 

Gửi meo trống thì . meo đến làm thủ tục lưu .  

* Qua 10 phút Nếu meo của lưu không đến của làm thủ thì. 

Điện thoại  đối phó cài đặt meo phức tặp cần thiết có thay đổi . 

Lưu xong cũng cài đặt không sóa đi. 

①Chỗ 「Cài Nhận 」 thêm「renraku @education.ne.jp」 

➁ Cho phét Có URL  

*Đối với cắc meo cài đặt phức tặp  rõ là . Theo máy khám .  

Nếu không yểu là , Xin tư vấn đến tiệm di động. 

3 : Vào URL 

Có meo đến vào URL , lưu vào .  

4 :Kiểm tra tên meo   . phụ huynh lưu  （1/6）Kiểm tra tên meo đã Có 

đúng .Nhấn [ Tiến tới] （Hình 3-2） 

5:Nhấn tin tức căn bản  . Phụ huynh lưu （Hình 2/6）（Hình 3-3） 

①Bấm tên phụ huynh vào  （Bấm tên trính phụ huynh） 

.Bấm tên chủ meo  

➁Bấn mặc khẩu cài đặt  

.Nửa chữ Anh 4～20chữ cài đặt mặc khẩu . 

.Ten và ngặc v.v. là không dùng được . 

③ Bấm [ Tiến tới Tiếp] 

 

 

 

 

※「Đã dùng」có câu . nếu không Tiếp 

là .h e ru pu de su ku xin liên Lạc đến 

（mailail@education.jp） 



 

 

 

６:Sắc nhận ID trường học và số trẻ em bấm vào  Phụ huynh lưu（Hình 

3/6） 

①Từ trường học đã phát [ ID trường học ]bấm vào. （4 chữ- 4 chữ） 

➁Con học trường này trọn số người （Hình 3-4） 

※Mẫu :Nếu con Tiểu học lớp 2 . và Tiểu học lớp 5 là Trọn「2 Người 」 

※Giáo viên và , Người khu vực là trọng được lưu「o người」 

③  Bấm [ Tiến tới Tiếp] 

7:Bấm vào tin  tức trẻ em    . phụ huynh lưu （4/6） 

①Bấm「Tên con 」vào（Hình 3-5） 

➁Lưu con và liên quan Bấm（Liên quan） 

Mẹ .Cha . Ông nội Ba nội . v.v. bấm bên trường kiểm tra dễ 

③ Nếu có Cắc lớp thì .chỉ bấm tên vào. 

➃Bấm [ Tiến tới Tiếp]  

※ Nếu lưu trên 2 người là. Trả lời số người  

 

 

8:Bấm thông tin nhóm . phụ huynh lưu （Hình 3-6） 

① Chỗ muốn chét vào 「Nhóm」（Hình 3-6） 

※Nếu không dùng nhóm trường học là .Không có hình này  

※Chét vào meo nhóm  nhận được 

➁ Bấm [ Tiến tới Tiếp]  



 

 

9:Kiểm tra thông tin meo và đang ký. Phụ huynh  lưu （Hình 6-6） 

Hết tin tức bấm vào xong thi .kiểm tra màn hình . （Hình 3-7） 

Nội dung lưu không có vấn đề thì Bấm「Đang ký」 

10:Phụ huynh đang ký  xong .  

★Đã có đang ký .lưu liền hoàn thành xong có meo đến 

ONếu không có meo lưu xong đến liền thì  

「 Biết  nhận」Trường học soạn xong ,xong lưu meo đến 

Soạn biết là .liên lạc đến trường học . 

 

～Chú ý～ 

※Đến lúc nhận lưu xong .Không thay đổi tên meo . 

※Lưu xong cũng không thay đổi cài đặt meo phức tắc.  

「Biết lưu nhận xong  」nhận meo vào . lưu xong . 

★Lưu meo xong đến lúc meo đến là. Không nhấn vào được ★ 


