Trung tâm tư vấn dành
cho người nước ngoài tại FUKUI
Hãy trao đổi với chúng tôi bất cứ điều gì bạn đang gặp khó khăn mà không biết phải làm gì, và bất cứ điều
gì bạn muốn biết! Chúng tôi sẽ giữ bí mật tuyệt đối.
Ví dụ : Các thủ tục tư cách lưu trú, công việc, chăm sóc y tế, phúc lợi xã hội, chăm sóc trẻ em, giáo dục mầm
non, giáo dục trẻ em,…
Point!

Point!

Hoàn toàn miễn phí

Có thể trao đổi bằng ngôn ngữ của nhiều
quốc gia khác nhau!

Ngôn ngữ đối ứng từ người tư vấn và phiên dịch
Thứ ba

Thứ tư

Thứ năm

Thứ sáu

Thứ bảy

Chủ nhật

9:30~19:30

9:30~17:30

9:30~19:30

9:30~17:30

9:30~17:30

9:30~17:30

×

×

×

×

11:45~17:30

11:45~17:30

×

×

×

×

×

Thứ hai
Tiếng Anh

chỉ tuần thứ 2

9:30~17:30

Tiếng Trung
Tiếng Bồ Đào Nha
Tiếng Việt

Chỉ tuần thứ 2, 4

11:45~17:30

×

×

×

×

×

11:45~17:30

11:45~17:30

Chỉ tuần thứ 1, 3, 5
11:45~17:30

11:45~17:30

※Lịch trình có thể bị thay đổi dựa theo người phiên dịch. Nếu cần thiết hãy gọi điện trước để xác nhận.

Ngôn ngữ đối ứng khi gọi điện phiên dịch hay phiên dịch trực tuyến.
Tiếng Anh , tiếng Trung Quốc, tiếng Bồ Đào Nha , tiếng Việt, tiếng
Thứ ba~ chủ nhật, thứ hai của tuần thứ 2

Hàn, tiếng Nepan, tiếng Tagalog, tiếng Thái, tiếng Tây Ban Nha,
tiếng Hindu, tiếng Myanma.

Thứ ba~ thứ sáu, thứ hai tuần thứ 2
【Chỉ điện thoại phiên dịch】thứ ba ~ chủ nhật、 thứ
hai tuần thứ 2

Tiếng Nga, tiếng Pháp, tiếng Indonesia, tiếng Ukraina (hẹn trước)

Tiếng Mông Cổ, tiếng Khmer (tiếng Campuchia)

0776-88-0062
consult@f-i-a.or.jp
Hội quán giao lưu quốc tế tỉnh Fukui

○Thời gian mở【Quầy thông tin, tư vấn】
Thứ tư, sáu, bảy, chủ
nhật, thứ hai tuần thứ 2

9:00~18:00

TEL：0776-28-8800

Thứ ba, năm

9:00~20:00

FAX：0776-28-8818

※Nghỉ ngày lễ, cuối năm và đầu năm mới (12/29~1/3)

〒910-0004 Fukuishi Houei 3 Choume 1-1

MAIL:info@f-i-a.or.jp

Trung tâm tư vấn dành cho người
nước ngoài tại Reinan Fukui
Hãy trao đổi với chúng tôi bất cứ điều gì bạn đang gặp khó khăn mà không biết phải làm gì, và bất cứ
điều gì bạn muốn biết (như thủ tục lưu trú, lao động, y tế, phúc lợi, sinh sản, chăm sóc và nuôi dạy con
cái,…)! Chúng tôi sẽ giữ bí mật tuyệt đối!

Có thể trao đổi bằng ngôn ngữ

Hoàn toàn miễn phí

của nhiều quốc gia khác nhau

Ngôn ngữ đối ứng người tư vấn và phiên dịch

※Lịch làm việc có thể bị thay đổi.

Thứ hai

Thứ ba

Thứ 4

Thứ năm

Thứ sáu

Thứ bảy

Chủ nhật

Đóng
cửa

○

○

○

○

○

Chỉ tuần thứ 1 và 3

9:30~17:30

9:30~17:30

9:30~19:30

9:30~17:30

9:30~17:30

Tiếng Anh

○

Ngôn ngữ đối ứng khi gọi điện phiên dịch hay phiên dịch trực tuyến.
Tiếng Anh , tiếng Trung Quốc, tiếng Bồ Đào Nha , tiếng Việt, tiếng Hàn, tiếng

Thứ ba ~ thứ bảy, chủ nhật tuần thứ 1 và thứ 3

Nepal, tiếng Tagalog, tiếng Thái, tiếng Tây Ban Nha, tiếng Hindu.
Thứ ba ~ thứ sáu

Tiếng Nga. tiếng Pháp, tiếng Indonesia, tiếng Ukraina (hẹn trước)

[Chỉ phiên dịch qua điện thoại] thứ ba~thứ bảy, chủ
nhật tuần thứ 1 và thứ 3

Tiếng Mông Cổ, tiếng Khmer (tiếng Campuchia)

0770-21-3455
reinan@f-i-a.or.jp

Trung tâm giao lưu quốc tế Reinan Fukui

○Thời gian mở

〒914-0063

Thứ ba, tư, sáu, bảy

9:30~18:00

Tầng 2 tòa Akuatomu Tsurugashi

Thứ năm

9:30~20:00

Kagurachou 2 Choume 2-4

Chủ nhật tuần thứ 1 và 3

TEL：0770-21-3455
FAX：0770-21-3441
MAIL: reinan@f-i-a.or.jp

12:00~18:00

※Nghỉ thứ hai, chủ nhật tuần thứ 2, 4, 5, ngày lễ, cuối
năm và đầu năm mới (29/12~3/1)

