Bản tiếng Việt

Thành phố Himeji

Trung tâm tư vấn cho
người nước ngoài

Tư vấn miễn phí
Bảo mật nghiêm ngặt

Có thể nhờ tư vấn các vấn đề khó khăn trong cuộc sống
sinh hoạt hoặc bất kỳ việc gì bạn muốn biết.
Tiếng Việt

Ngôn ngữ có thể tư vấn

Tư vấn về cuộc sống sinh hoạt bằng tiếng Việt

Tiếng Trung

Tiếng Tây
Ban Nha

Tiếng Anh

Tiếng Pháp

Tiếng Nhật

Tiếng Bồ Đào Nha

Thời gian và
các ngày trong
tuần có thể tư vấn

Tiếng Việt

Thứ Hai ~ Thứ Sáu
Nghỉ vào Thứ Bảy,
Chủ Nhật, Ngày lễ,
Ngày đầu và cuối năm.
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Tiếng Trung

13：00〜16：00

Tiếng Tây Ban Nha

13：00〜16：00

Tiếng Bồ Đào Nha
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Tiếng Pháp
Tiếng Nhật
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Ngay cả trong trường hợp tư vấn viên không thể trao đổi bằng ngôn ngữ
bạn muốn, bạn vẫn có thể sử dụng máy phiên dịch (trên 11 ngôn ngữ) để
nhờ tư vấn tại các quầy.

Địa chỉ có thể tư vấn

Trong Trung tâm Tư Vấn Công dân,
tầng 1 tòa nhà Chính phủ, tòa thị chính Thành phố Himeji
Tư vấn cuộc sống bằng
tiếng Việt

079-221-2159

Himeji-shi, Yasuda , 4 Chome -1

080-6158-4445

(Không liên lạc được ngoài giờ)
Ngôn ngữ có thể tư vấn: Tiếng Việt/Tiếng Nhật

Thứ Ba 13:00~17:00

Thứ Tư 13:00~17:00

Thứ Năm 13:00~17:00

Jotomachi sogo senta
122-2 Joto-machi, Himeji-shi

Takagi sogo senta

Minonosato koryu kan
964-5 Mino, Shigo-cho, Himeji-shi

553-2 Ogawa, Hanada-cho, Himeji-shi

Nơi tư vấn các loại
Địa điểm
Trung tâm giao lưu QT
thành phố Himeji

Trung tâm tư vấn dành
cho người nước ngoài
Thành phố Himeji
Hiệp hội giao lưu văn
hóa quốc tế thành phố
Himeji

Nội dung

Số điện thoại

Cung cấp thông tin
079-287-0820
(Toàn diện)

Giờ làm việc

Ngôn ngữ

Hàng ngày 8h35~17h20

Tiếng Anh

079-221-2159

Thứ Hai ~ Thứ Sáu
9h~12h
13h~17h

Tiếng Anh/Tiếng Pháp (Thứ Hai ~ Thứ Sáu)
Tiếng Việt (13h~17h Thứ Hai ~ Thứ Sáu)
Tiếng Bồ Đào Nha/ Tiếng Tây Ban
Nha/ Tiếng Trung
(13h~16h Thứ Ba)
Nhân viên tư vấn có thể sử dụng
máy phiên dịch để tư vấn tại quầy
cho các ngôn ngữ mà nhân viên tư
vấn không thể giao tiếp hoặc ngôn
ngữ khác.

080-6158-4445

Thứ Ba : Trung tâm tổng hợp
thị trấn Joto-machi
Thứ Tư : Trung tâm tổng hợp
Takagi
Tiếng Việt
Thứ Năm : Trung tâm giao
lưu Mino-no Sato

Tư vấn chung về
cuộc sống

(chỉ vào ngày tư
vấn)

13h~17h
Himeji-hatsu Sekai

Tổ chức giáo dục phúc lợi
xã hội Châu Á
– Trụ sở công tác dân lánh
nạn
– Chi nhánh Kansai

Toàn diện

Trung tâm giao lưu hợp tác
quốc tế Kobe
– Trung tâm cộng đồng
quốc tế Kobe

Chủ nhật
tuần thứ 2 và thứ 4 mỗi
tháng 14h~17h

079-221-2759

Thứ ba

(trong TT tư vấn thị tuần thứ 2 và thứ 4 mỗi
tháng 10h~12h
dân tòa thị chính
13h~16h
Himeji)

Toàn diện
* Đối tượng là
người dân lánh nạn
và gia đình của họ 078-361-1700
0120-090-091

Trung tâm tư vấn tổng hợp
sinh hoạt chung đa văn
Toàn diện,
hóa Hyogo
Hiệp hội giao lưu quốc tế tỉnh
Luật pháp
Hyogo – Trung tâm thông tin
cư dân người nước ngoài
NGO Mạng lưới hỗ trợ người
nước ngoài Kobe

(chỉ vào ngày tư
vấn)

079-287-0821

Thứ hai ~ thứ sáu
9h30~12h30
13h30~17h
Thứ hai ~ thứ sáu 9h ~ 17h

Tiếng Tây Ban Nha, tiếng Bồ
Đào Nha, tiếng Trung, tiếng Anh

Tiếng Việt

Tiếng Việt, tiếng Anh

Tiếng Tây Ban Nha,
tiếng Bồ Đào Nha, tiếng Trung,
tiếng Anh

078-382-2052

Thứ hai tư vấn Luật pháp,
phải hẹn trước
13h~14h, 14h~15h

078-232-1290

9h~17h Thứ Bảy, Chủ Nhật

Tiếng Anh/Tiếng Trung/Tiếng
Tây Ban Nha/Tiếng Bồ Đào
Nha/Tiếng Việt

Toàn diện,
Chuyên
tư vấn (xuất nhập 078-291-8441
cảnh, cư trú, thủ
tục hành chính)

Thứ hai ~ thứ sáu
10h~12h,13h~17h (Tư vấn
chuyên môn
Nhập cảnh và Cư trú
Thứ tư tuần thứ 1 và thứ 3,
Thủ tục hành chánh
Thứ tư tuần thứ 1 và thứ 3
13h~16h phải hẹn trước)

Tư vấn sinh hoạt bằng tiếng Anh,
tiếng Trung (thứ hai ~ thứ sáu)
Tiếng Hàn (thứ sáu)
Tiếng Bồ Đào Nha (thứ năm)
Tiếng Việt (thứ hai và thứ tư)
Tiếng Tây Ban Nha (thứ ba và thứ năm)
Tiếng Philippin (thứ tư)

Toàn diện

Tiếng Tây Ban Nha, tiếng Bồ
Đào Nha, tiếng Anh
(thứ hai 13h~17h)
Sở ổn định việc làm công
cộng thành phố
Himeji Ban tuyển dụng
người nước ngoài

Giới thiệu việc
làm

079-222-4431

Thứ hai ~ thứ sáu
8h30~12h
13h~17h15

Tiếng Trung (thứ năm tuần
thứ 1, thứ 3, thứ 5 mỗi tháng
13h~16h)
Tiếng Việt (thứ ba tuần thứ 1
và thứ 3,
thứ năm tuần thứ 2 và thứ 4
mỗi tháng 13h~16h)

Địa điểm

Nội dung

Số điện thoại

Giờ làm việc

Ngôn ngữ

Sở ổn định việc làm công
cộng Kobe Ban tuyển dụng
người nước ngoài

Giới thiệu việc
làm

078-362-8610

Thứ hai ~ thứ sáu
8h30~17h15

Tiếng Trung (Thứ Hai va Thứ Ba
10h~12h, 13h~16h)
Tiếng Anh, tiếng Bồ Đào Nha,
tiếng Tây Ban Nha
(Thứ Tư va Thứ Năm 13h~17h)
Tiếng Việt (Thứ Năm 13h~16h)

Ban giám sát, Phòng tiêu chuẩn
lao động, Sở lao động Hyogo
Tư vấn dành cho nguời lao động
nuớc ngoài

Điều kiện lao
động,
điều kiện tuyển
dụng

078-367-9151

Thứ Ba, Thứ Tư
9h30~12h, 13h~17h

Tiếng Trung

Sở Giám sát tiêu chuẩn lao
động Himeji
Tư vấn dành cho nguời lao
động nuớc ngoài

Điều kiện lao
động,
điều kiện tuyển
dụng

079-241-0889

Thứ Năm,
Thứ Sáu của tuần thứ 1,
thứ 3, thứ 5 mỗi tháng
9h30~12h, 13h~17h

Tiếng Việt

Sở tư pháp khu vực Kobe

Nhân quyền

Thứ hai ~ thứ sáu
9h~17h

Tiếng Anh/Tiếng Trung/Tiếng Hàn/
Tiếng Philippin/Tiếng Bồ Đào Nha/
Tiếng Việt

Hội luật sư tỉnh Hyogo Trung
tâm giao lưu QT Phòng tư vấn Luật pháp
Nishiharima
Trung tâm thông tin tổng hợp
người nước ngoài ở Nhật
(Kobe)

Xuất nhập cảnh,
cư trú

0570-090911

(Dịch vụ Navi Dial)

079-286-8222

Thứ hai ~ thứ sáu
8h30~17h15

Tiếng Anh
Tiếng Trung
Tiếng Bồ Đào Nha
Tiếng Tây Ban Nha

Thứ hai ~ thứ sáu
8h30~17h15

Tiếng Anh
Tiếng Trung
Tiếng Bồ Đào Nha
Tiếng Hàn
Tiếng Tây Ban Nha

Thứ hai ~ thứ sáu
9h30~17h30

Tiếng Trung
Tiếng Việt
Tiếng Mông Cổ

078-232-1290

Thứ sáu 13h~20h

Tiếng Anh, tiếng Tây Ban
Nha, tiếng Bồ Đào Nha, Tiếng
Philipin, tiếng Trung
(Yêu cầu đặt trước cho người
Trung Quốc)

03-6233-9266

Thứ hai ~ thứ sáu
10h~15h

Tiếng Nhật đơn giản

078-453-7440

Thứ sáu
13h~18h

Tiếng Anh, tiếng Nhật,
tiếng Trung

0570-013904
(tuy nhiên nếu
sử dụng
điện thoại IP,
PHS, gọi
từ nước ngoài,
thì số
điện thoại là
03-5796-7112)

Xuất nhập cảnh,
cư trú

Trung tâm hỗ trợ nguời nước
ngoài định trú ở Kobe (KFC)

Toàn diện, hỗ trợ
học tiếng Nhật, việc
078-612-2402
làm, nhà ở, các vấn
đề về giáo dục, v.v...

Toàn diện

Tiếng Trung

có thu phí (phải hẹn trước)

Trung tâm thông tin tổng hợp
người nước ngoài ở Nhật
(Osaka)

Tổ chức giúp đỡ người nước
ngoài NGO Kobe

Thứ hai ~ thứ sáu
13h30~16h30
Thứ Bảy 10h~12h

Y tế, giới thiệu bác

Pháp nhân NPO, AMDA Trung
tâm thông tin y tế QT Kansai

sĩ có thể nói tiếng
nước ngoài, phiên
dịch qua điện thoại

Trung tâm cùng sống đa văn
hóa Hyogo

Y tế, sức khỏe

Trung tâm thúc đẩy bình đẳng
Mọi phiền muộn
giới thành phố Himeji –
của phụ nữ
“Aimesse” – Phòng tư vấn
dành cho phụ nữ
Trung tâm hỗ trợ tư vấn
giải quyết vấn đề bạo hành
gia đình Thành phố Himeji

Tư vấn về tư vấn
bạo lực gia đình

Tư vấn trực tiếp
(hẹn trước)

079-287-0807
Điện thoại

079-287-0801
079-221-1532

Thứ ba, năm, bảy
10h~16h
Thứ tư, thứ sáu 10h~18h

Tiếng Nhật

Thứ ba 10h~16h
Thứ tư, thứ sáu 10h~18h
8:50~17:20 các ngày
trong tuần

Tiếng Nhật
(Không xếp theo thứ tự)

Sách hướng dẫn hữu ích cho cuộc sống
tại Nhật Bản phiên bản WEB

Bạn có thể xem trên máy tính/điện thoại thông minh/máy tính bảng.

Hands on Himeji

Hướng dẫn cuộc sống dành cho người nước ngoài
Hands on Himeji
Sách hướng dẫn cuộc sống “Hands on Himeji” được soạn và công bố trên trang chủ của
thành phố Himeji nhằm giúp các bạn người nước ngoài đang sinh sống tại thành phố
Himeji an tâm sinh sống tại địa phương. Các bạn hãy thoải mái sử dụng nhé!
Hỗ trợ

5

ngôn ngữ

Bản tiếng Bồ Đào Nha

Bản tiếng Anh

Bản tiếng Việt

Trang đăng tải “Bản tiếng Nhật đơn giản”

https://www.city.himeji.lg.jp/

Bản tiếng Trung Bản tiếng Nhật đơn giản

〈Nơi liên hệ〉

Ban văn hóa quốc tế
Thành phố Himeji

（Ban văn hóa quốc tế Thành phố Himeji）
Tầng 3 Egret Himeji,
68-290 Honmachi, Himeji-shi, Hyogo-ken

Hands on Himeji

079-287-0820

Giới thiệu ứng dụng trên điện thoại

thông minh hữu ích cho cuộc sống tại Nhật Bản
Thông tin cuộc sống sinh hoạt
đa ngôn ngữ
Chúng tôi đang giải thích một cách dễ
hiểu 17 hạng mục thông tin cần thiết
cho sinh hoạt như "Tư cách lưu trú",
"Nơi ở", "Giáo dục", "Y tế", v.v…
Trong trường hợp ở Nhật xảy ra động
đất có cường độ địa chấn từ 5 trở lên,
thì cảnh báo địa chấn khẩn cấp sẽ được
hiển thị bằng 14 ngôn ngữ.

Đơn vị phát hành: Hiệp hội Quốc tế
Chính quyền Địa phương

Đáp ứng được

14

ngôn ngữ

▼ Android

▼ iOS

Miễn phí sử dụng

Mạng lưới phòng chống
thiên tai Hyogo
Cung cấp thông tin khẩn cấp như
“Thông tin liên quan đến việc lánh
nạn” từ tỉnh Hyogo và các thành
phố, thị trấn trong tỉnh Hyogo cũng
như nhiều thông tin liên quan đến
thiên tai như động đất, sóng thần,
cảnh báo thời tiết, v.v…

Hỗ trợ

12

ngôn ngữ

▼ Android

▼ iOS

Đơn vị phát hành: Tỉnh Hyogo

* Vì phát sinh việc chuyển cuộc gọi quy định, nên phí chuyển cuộc gọi phát sinh sẽ tùy vào tình hình hợp đồng của công ty viễn thông.

