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

Tokyo Metropolitan Foundation “TSUNAGARI” telah membentuk unit konsultasi yang ditujukan
kepada WNA yang tinggal di Tokyo untuk berkonsultasi tentang masalah atau pertanyaan seputar
kehidupan sehari-hari. Anda bisa berkonsultasi melalui telepon secara gratis.

Manfaatkan untuk hal-hal ini!

Konsultasi keluarga dan anak

Konsultasi kelas bahasa
Jepang di wilayah Anda
あ い う え お

Konsultasi kehidupan di
Jepang dan prosedur
administratif

か き く け こ

０３-６２５８-１２２７
Jam layanan

Hari biasa 10.00-16.00
(libur pada hari Sabtu, Minggu, hari libur nasional, dan libur akhir dan awal tahun)

* Anda dikenakan biaya telepon biasa.
* Kami dapat memperkenalkan bagian/instansi sesuai dengan hal yang
Anda konsultasikan.
* Kami hanya menerima permohonan jasa interpreter dari lembaga publik
dan sejenisnya. Biaya interpreter gratis.
* Waktu untuk konsultasi dan jasa interpreter dibatasi maksimal 1 jam.

Klik di sini untuk situs
web TSUNAGARI
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

Konsultasi Hukum Gratis Multibahasa
Tokyo Metropolitan Foundation “TSUNAGARI” menyediakan konsultasi hukum dengan
pengacara kepada WNA yang tinggal di Tokyo. Konsultasi hukum dapat diselenggarakan
secara tatap muka atau melalui Zoom. Anda perlu reservasi. Konsultasi dan jasa interpreter
disediakan secara gratis. Silakan berkonsultasi tentang keluarga, keuangan, status izin
tinggal, dan lain-lain.

Manfaatkan untuk hal-hal ini!

Saat Anda ingin berkonsultasi tentang
hukum, tetapi juga ingin ada interpreter

Saat Anda bingung apakah perlu
berkonsultasi tentang hukum

Langkah sebelum konsultasi

1

Lakukan reservasi tentang jadwal
konsultasi dan metode konsultasi
melalui telepon.
* Saat reservasi, kami akan menanyakan
tentang informasi pribadi Anda yang
diperlukan dalam konsultasi dan bahasa
interpreter yang Anda inginkan.

2

Pada hari konsultasi, Anda akan
dilayani sesuai metode konsultasi
yang telah ditetapkan.
* Jika ada dokumen atau bahan lainnya
untuk konsultasi, siapkan sebelumnya.

０３-６２５８-１２２７
Jam layanan

Hari biasa 10.00-16.00
(libur pada hari Sabtu, Minggu, hari libur nasional, dan libur akhir dan awal tahun)

Warga yang dilayani

1. Orang yang pertama kali menggunakan konsultasi hukum
2. Orang yang terdaftar sebagai warga Tokyo

* Dalam beberapa kasus, konsultasi hukum mungkin tidak dapat dilayani.
* Total waktu untuk konsultasi dan jasa interpreter dibatasi maksimal 1 jam.
* Jika Anda ingin berkonsultasi melalui Zoom, silakan unduh aplikasi Zoom.

