
 

 

Hội tư vấn miễn phí cho người nước ngoài 
■  Giữ bí mật tuyệt đối. Hãy yên tâm tư vấn. 

■  Ngôn ngữ có thể phiên dịch: Có 17 loại ngôn ngữ như tiếng Anh, tiếng Trung, tiếng Bồ Đào Nha, tiếng Việt. 

 
●●Trung tâm tư vấn cho người nước ngoài Tỉnh Fukui●● 

(Quầy thông tin, tư vấn tại tầng 1 Hội quán giao lưu quốc tế tỉnh Fukui – Fukuishi Houei 3 Choume 1-1) 

Hội tư vấn miễn phí về vấn đề nhập cảnh, tư cách lưu trú cho người nước ngoài 

Có thể trao đổi với nhân viên tư vấn pháp luật hành chính nếu gặp khó khăn hay không hiểu về vấn đề nhập cảnh, 

lưu trú ngắn hạn, chuyển đổi vĩnh trú,... 

Thời gian  từ 13:00 đến 16:00     Địa điểm  tầng 2 Hội quán giao lưu quốc tế Tỉnh Fukui    

  

 

Hội tư vấn pháp luật miễn phí cho người nước ngoài 

Có thể trao đổi với nhân viên tư vấn pháp luật hành chính nếu gặp khó khăn hay không hiểu về vấn đề có liên quan 

đến pháp luật như lao động, kết hôn, li hôn, hòa giải, tai nạn giao thông, thừa kế tài sản, các khoản nợ phức tạp,... 

Thời gian  từ 13:00 đến 16:00     Địa điểm  tầng 2 Hội quán giao lưu quốc tế Tỉnh Fukui  

 

 

 

Hội tư vấn pháp luật trực tuyến miễn phí cho người nước ngoài    

Có thể trao đổi với luật sư qua điện thoại, điện thoại thông minh, máy tính. 

Thời gian  buổi chiều từ 1 giờ ~ 4 giờ 

 

 

Năm 2023 4/8, 5/13, 6/3, 7/1, 8/5, 9/2, 10/7, 11/4, 12/2 （Toàn bộ vào thứ bảy） 

Năm 2024 1/13, 2/3, 3/2（Toàn bộ bào thứ bảy） 

 

Năm 2023 4/15, 5/20, 6/17, 7/15, 8/19, 9/16, 10/14, 11/18, 12/16（Toàn bộ vào thứ bảy） 

Năm 2024 1/20, 2/17, 3/16（Toàn bộ vào thứ bảy） 

 

 

 

Hỏi đáp, đặt lịch    0776-88-0062  

※Đối với hội tư vấn trực tuyến miễn phí, có thể đăng kí theo form trên trang web của FIA. 

Tư vấn cho người nước ngoài tại Reinan

（Trung tâm giao lưu quốc tế Reinan – tầng 2 tòa nhà Akuatomu Tsurugashi Kagurachou 2 Choume 2-4） 

Hội tư vấn miễn phí về vấn đề nhập cảnh, tư cách lưu trú cho người nước ngoài 

Hội tư vấn pháp luật miễn phí cho người nước ngoài   

Ngày và thời gian sẽ được quyết định sau khi đặt lịch. 

Hãy gọi điện thoại trước. 
Hỏi đáp, đặt lịch   0770-21-3455 

Năm 2023 4/22, 5/27, 6/24, 7/29, 8/26, 9/30, 10/28, 11/25, 12/23（Toàn bộ vào thứ bảy） 

Năm 2024 1/27, 2/24, 3/30（Toàn bộ vào thứ bảy） 

 

https://www.f-i-a.or.jp/ja/fia/formmail/?mode=e&fmid=41&evid=8051

