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DÀNH CHO NGƯỜI NƯỚC NGOÀI 

 
Quầy tư vấn tổng hợp này được thành lập với mục đích giúp đỡ tất cả cư dân  

người nước ngoài đang sinh sống, làm việc và học tập tại tỉnh Kagoshima. Nếu như các 

bạn gặp phải bất cứ khó khăn gì trong cuộc sống, hãy đến và chia sẻ với chúng tôi.  

Ngoài ra, chúng tôi cũng có thể chia sẻ các thông tin và giới thiệu cho bạn các cơ quan 

chuyên môn phụ trách các lĩnh vực như tư cách cư trú, lao động và việc làm, bệnh tật, 

sinh con, giáo dục con v…v  

Nhân viên tư vấn sẽ lắng nghe vấn đề của bạn, và chia sẻ cho bạn thông tin cần thiết. 

Nếu bạn không thể nói được tiếng Nhật cũng không sao, chúng tôi có thể tư vấn cho bạn 

bằng ngôn ngữ mẹ đẻ.  

1  Ngày bắt đầu hoạt động 

Thứ 6 ngày 4 tháng 10 năm 2019  

2  Ngày làm việc 

Tất cả các ngày trong tuần trừ thứ 2  

(Tuy nhiên, nếu thứ 2 rơi vào ngày nghỉ lễ thì thứ 2 sẽ làm việc và nghỉ bù vào thứ 3) 

Thời gian làm việc:   9:00 đến 17:00 

Dịp tết: nghỉ từ 29/12 đến 3/1 

3 Phương pháp tư vấn 

①  Tư vấn tại Quầy: vui lòng đến trực tiếp quầy tại địa chỉ dưới đây để được tư vấn 

Địa điểm:  Hội trường giao lưu quốc tế (こくさい こうりゅう ぷらざ) 

         Hiệp hội giao lưu quốc tế tỉnh Kagoshima  

Tầng 1 Tòa nhà Trung tâm giao lưu tỉnh Kagoshima  

(14-50 Yamashita- cho, thành phố Kagoshima, 892-0816)  

Bản đồ:     https://www.kiaweb.or.jp/service.html#access 

②  Tư vấn qua điện thoại  

Bạn có thể gọi điện thoại trực tiếp tới số máy:   070-7662-4541 

Không mất phí tư vấn nhưng có thể sẽ tốn phí điện thoại.  



４ Ngôn ngữ tư vấn  

19 ngôn ngữ 

〇 Tiếng Nhật, tiếng Anh, tiếng Việt, tiếng Trung: có phiên dịch trực tiếp tại quầy 

〇 Các ngôn ngữ khác: tiếng Tagalog, tiếng Hàn, tiếng Indonesia, tiếng Nepal, tiếng 

Khơ - me, tiếng Thái, tiếng Myanmar, tiếng Thổ Nhĩ Kỳ, tiếng Tây Ban Nha, tiếng 

Malaysia, tiếng Pháp, tiếng Nga, tiếng Đức, tiếng Ý, tiếng Mông Cổ: chúng tôi sẽ 

thông qua công ty Dịch thuật đa ngôn ngữ để dịch trực tiếp qua điện thoại cho 

các bạn. 

 


