Quầy tư vấn dành cho người nước ngoài

Ngôn ngữ tư vấn v.v...
Ngôn ngữ được hỗ trợ

◎Hỗ trợ tư vấn về đời sống bằng nhiều thứ tiếng cho người nước ngoài.
Thực hiện tư vấn về mọi mặt liên quan đến đời sống, tư vấn chuyên
môn về tư cách lưu trú (Visa)...
Đảm bảo giữ kín
thông tin

Miễn phí（0 yên）

Tiếng Anh, tiếng Trung, tiếng Việt, tiếng Hàn, tiếng Tagalog, tiếng Bồ Đào Nha,
tiếng Indonesia, tiếng Thái, tiếng Tây Ban Nha, tiếng Nepal

Phương pháp tư vấn
●Tư vấn trực tiếp tại quầy tư vấn ●Tư vấn qua điện thoại
●Mail (hic@hiroshima-ic.or.jp)
●twitter https://twitter.com/hicofficial @hicofficial
●facebook https://facebook.com/2016.HIC/ @2016.HIC

Nội dung tư vấn
《Số điện thoại tư vấn》

※ Không mất phí điện thoại

０１２０－７８３－８０６
※ Áp dụng được cho cả điện thoại di động・điện thoại thông minh.

Muốn biết thêm thông tin, xin liên hệ

Trung Tâm Quốc Tế Hiroshima
Địa chỉ
Điện thoại

〒730‐0037
Tầng 6, tòa nhà Hiroshima Crystal Plaza, Nakamachi 8-18,
Naka-ku, thành phố Hiroshima
082－541-3777

Tư vấn về đời sống
Thứ hai đến thứ sáu hàng tuần, từ 10 giờ sáng đến 7 giờ tối
Thứ bảy hàng tuần, từ 9:30 sáng đến 6 giờ chiều
Nghỉ trưa（từ 12 giờ trưa đến 1 giờ chiều）
（Trừ những ngày lễ của Nhật và từ 28 tháng 12 đến 4 tháng 1）
●Hỗ trợ tư vấn về mọi mặt liên quan đến đời sống ●Cung cấp thông tin trong tỉnh
Hiroshima bằng nhiều thứ tiếng.
●Tiếp nhận đăng kí tư vấn về chuyên môn

Tư vấn về chuyên môn

※ Chuyên gia hỗ trợ tư vấn

Thứ năm（trừ tuần thứ 4）và thứ bảy hàng tuần từ 10 giờ sáng đến 4 giờ chiều
Thứ năm tuần thứ 4 hàng tháng từ 2 giờ chiều tới 7 giờ tối (bắt đầu từ thứ
năm ngày 27 tháng 5 năm 2021 trờ đi)
（Trừ những ngày lễ của Nhật và từ ngày 28 tháng 12 đến ngày 4 tháng 1）
Ngay cả từ 12 giờ trưa đến 1 giờ chiều (trừ thứ năm tuần thứ 4) cũng tiếp nhận
tư vấn nếu có hẹn trước ít nhất một ngày
●Tư cách lưu trú（Visa）～ hỗ trợ bởi chuyên viên tư vấn về hành chính.
●Bảo hiểm xã hội ・ Điều kiện lao động ～ hỗ trợ bởi chuyên viên tư vấn
về bảo hiểm xã hội, lao động.
●Nhân quyền ・ Pháp luật ～ hỗ trợ bởi luật sư hoặc chuyên viên tư pháp
(duy nhất vào ngày thứ bảy)
《ベトナム語》

