Đơn vị tổ chức: Hiệp hội các chuyên gia về thủ tục hành chính
BUỔI TƯ VẤN MIỄN PHÍ DÀNH CHO NGƯỜI NƯỚC NGOÀI
DO HIỆP HỘI CÁC CHUYÊN GIA VỀ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH TỈNH KAGOSHIMA TỔ CHỨC
Chuyên tư vấn về các thủ tục hành chính đặc biệt liên quan đến quốc tịch, nhập cảnh, thủ tục tư cách
cư trú v...v
Cụ thể: Các chuyên gia có thể tư vấn về các nội dung như sau:
1.

Về thủ tục thay đổi, gia hạn tư cách cư trú v.v

2.

Thủ tục về kết hôn, tư cách cư trú khi kết hôn với người nước ngoài v.v

3.

Thủ tục mời gia đình, người thân sang Nhật v.v

Thời gian tổ chức: Từ 13:00 đến 16:00
(thông thường sẽ tổ chức vào chủ nhật thứ 3 hàng tháng)
Lịch cụ thể:
Năm 2020

Ngày 19 / 4, ngày 17 / 5, ngày 21 / 6, ngày 19 / 7, ngày 16 / 8
Ngày 20 / 9, ngày 18 / 10, ngày 15 / 11, ngày 20 / 12

Năm 2021

Ngày 17 / 1, ngày 21 / 2, ngày 21 / 3

Địa điểm: Phòng họp tầng 1, Hiệp hội giao lưu quốc tế tỉnh Kagoshima – Trung tâm giao lưu cư dân
tỉnh Kagoshima
Địa chỉ: 14-50 Yamashita cho, thành phố Kagoshima

TEL: 099-221-6620

Đơn vị hỗ trợ: (Pháp nhân công ích) Hiệp hội giao lưu quốc tế tỉnh Kagoshima

Mọi thắc mắc liên quan đến buổi tư vấn và đặt lịch tư vấn xin vui lòng liên hệ tới Hiệp hội chuyên gia
thủ tục hành chính tại địa chỉ dưới đây.
Hiệp hội chuyên gia thủ tục hành chính tỉnh Kagoshima
Thời gian làm việc: 9:00 – 17:00 Từ thứ 2 đến thứ 6 (nghỉ thứ 7, chủ nhật và ngày lễ)
Địa chỉ: Phòng 202, Tòa nhà KSC Kamoike, 2chome 4-35, Yojiro, Thành phố Kagoshima
TEL: 099-253-6500

FAX: 099-213-7033

E-mail: kgyosei@po.minc.ne.jp

