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東京都多言語相談ナビ
Tokyo Multilingual Consultation Navi

Tokyo Metropolitan Foundation “TSUNAGARI” đã thiết lập quầy tư vấn dành cho người nước
ngoài sống ở Tokyo để liên hệ khi gặp rắc rối hoặc khi có điều gì muốn biết trong cuộc sống
hàng ngày. Tiếp nhận liên hệ tư vấn qua điện thoại. Tư vấn miễn phí.

Hãy sử dụng trong những lúc như thế này!

Về gia đình và con cái

Về lớp học tiếng
Nhật ở lân cận
あ い う え お

Về cuộc sống sinh
hoạt và thủ tục hành
chính tại Nhật Bản

か き く け こ

０３-６２５８-１２２７
Thời gian tiếp nhận

Ngày làm việc trong tuần từ 10:00 sáng đến ~ 04:00 chiều
(ngoại trừ thứ Bảy, Chủ nhật, ngày lễ và kỳ nghỉ năm mới)

* Sẽ tốn phí cuộc gọi.
* Ứng với nội dung liên hệ sẽ được giới thiệu quầy tư vấn thích hợp.
* Đối với yêu cầu thông dịch, sẽ tiếp nhận từ yêu cầu của các tổ chức công cộng,
v.v... Miễn phí thông dịch.
* Thời gian sử dụng cho việc tư vấn và thông dịch tối đa là 1 tiếng.
Website của tổ chức ở đây
三井ビル

新宿センタービル

都庁前駅

みずほ銀行

京王プラザ
ホテル

新宿 NS ビル

モノリス

KDDIビル

甲州街道

新宿駅

Shinjuku NS Building, 8F,
2-4-1 Nishi-Shinjuku,
Shinjuku-ku, Tokyo

新宿郵便局

Tư vấn pháp luật miễn
phí bằng đa ngôn ngữ
Tokyo Metropolitan Foundation “TSUNAGARI” có tổ chức tư vấn pháp luật từ các luật sư dành
cho người nước ngoài sống ở Tokyo. Phương pháp tư vấn gồm có đến trực tiếp văn phòng
hoặc tư vấn qua Zoom. Cần đặt hẹn trước khi muốn tư vấn. Tư vấn và thông dịch miễn phí.
Hãy thoải mái liên hệ tư vấn về các vấn đề như về gia đình, tiền bạc, tư cách lưu trú, v.v...

Hãy sử dụng trong những lúc như thế này!

Đang phân vân không biết có
cần được tư vấn pháp luật
hay không

Muốn được tư vấn pháp luật và
có kèm cả thông dịch

Các bước cho đến khi được tư vấn

1

Hãy gọi điện thoại để đặt hẹn
ngày giờ tư vấn và phương
pháp tư vấn.
* Chúng tôi sẽ hỏi thông tin cá nhân và ngôn
ngữ thông dịch mong muốn cần thiết cho
việc tư vấn khi liên hệ đặt hẹn.

2

Chúng tôi sẽ tiếp nhận
phương pháp tư vấn chỉ định
vào ngày tư vấn.
* Trường hợp có những tài liệu, v.v... cần thiết
khi tư vấn thì vui lòng chuẩn bị trước.

０３-６２５８-１２２７
Thời gian tiếp nhận

Ngày làm việc trong tuần từ 10:00 sáng đến ~ 04:00 chiều
(ngoại trừ thứ Bảy, Chủ nhật, ngày lễ và kỳ nghỉ năm mới)

Đối tượng

1. Người sử dụng tư vấn pháp luật này lần đầu tiên
2. Người có đăng ký cư dân tại thủ đô Tokyo

* Tùy vào nội dung tư vấn, có trường hợp chúng tôi không thể giới thiệu được luật sư tư vấn pháp luật.
* Tổng thời gian sử dụng cho việc tư vấn và thông dịch tối đa là 1 tiếng.
* Trường hợp mong muốn tư vấn qua Zoom thì vui lòng tải ứng dụng Zoom xuống.

