
行政書士による相談会

けっこん ざいりゅうしかく か

結婚したので在留資格を変えたい

いま ざいりゅうし かく しごと か

今の在留資格で仕事は変えられる？
わたし にほん こくせき と

私は日本国籍を取れる？
がいこくじん こよう

外国人を雇用したいけど、
ざいりゅうしかく ひつよう

どのような在留資格が必要？

毎月 第２、第４金曜日 13:00～16:00

019-654-8900
右のＱＲコードからお問合せください

〒020-0045 盛岡市盛岡駅西通 1-7-1 アイーナ５階国際交流センター
Iwate, Morioka, Morioka Eki Nishidori 1-7-1 Aiina 5th floor
盛岡市盛岡站西通1-7-1 Aiina 5楼 国际交流中心
이와테현 모리오카시 모리오카역니시도리 1-7-1 아이나 5층

Ga Morioka, Phố Tây, Thành phố Morioka 1-7-1 Aiina tầng 5

よやく と あ

予約・問い合わせ





Every 2nd & 4th Friday * An advance reservation is required.  * Let us know in case of emergency.

每月第二和第四个周五 ※ 请事先预约。紧急的情况下，请商谈。

Thứ 6, tuần thứ 2 và 4 hằng *Vui lòng đặt lịch trước. Trong trường hợp khẩn cấp, vui lòng trao đổi với chúng tôi.

※ 事前に予約してください。 ※ 緊急の場合は、相談してください。
じぜん よやく きんきゅう ばあい そうだん

きがる そうだん

気軽にご相談ください
でんわ そうだん

※電話でも相談できます

Free  免费

Miễn phí

むりょう

無料
WeChat

(ID: aiina8900)

ぎょう せい しょ し そう だん かい

まいつき だい だい き ん よう び

Consultation with an Administrative Scrivener
Tư vấn bởi nhân viên quản lý hành chính

向行政书士咨询

因结婚想更换签证

目前的签证是否能更换成工作签证

自己能否取得日本国籍

想雇用外国人，
需要怎样的在留资格

请向我们咨询

※也可以使用电话咨询

 I got married
so I would like to change my resident status.

 Can I change jobs 
with my current resident status?

 Can I obtain Japanese citizenship?

 I would like to hire foreigners but 
what kind of resident statuses are required?

Please feel free to consult with us!
* Phone consultations are also available

 Vì đã kết hôn nên 

muốn thay đổi tư cách lưu trú.

 Với tư cách lưu trú hiện tại  thì có 

thể thay đổi công việc được không?

 Tôi có thể nhập quốc tịch Nhật

được không?

 Tôi muốn thuê người ngoại quốc,

họ  cần có tư cách lưu trú như thế nào?

Hãy thoải mái trao đổi với chúng tôi

※Bạn cũng có thể trao đổi trực tiếp qua điện thoại.


