
Trung tâm tư vấn·
hỗ trợ cho người nước ngoài

Tư vấn thông thường

Vui lòng liên hệ với chúng tôi nếu bạn có bất kỳ khó khăn nào.

Chúng tôi cũng tư vấn cho gia đình và người quen của bạn.

Chúng tôi cũng nhận tư vấn cho các công ty có thực tập sinh người nước ngoài.

Bạn cũng có thể nhận tư vấn qua điện thoại hoặc email.

Các ngôn ngữ được hỗ trợ: Tiếng Nhật, Tiếng Anh, Tiếng Trung, Tiếng Hàn, Tiếng Tây Ban Nha, Tiếng Việt 

*Một số ngôn ngữ có thể không đối ứng ngay được tùy thuộc vào thời gian.

*Đối với các ngôn ngữ khác, chúng tôi sẽ sử dụng máy thông dịch "PockeTalk".

Tư vấn bởi nhân viên quản lý hành chính

Tư vấn bởi tư vấn viên người nước ngoài

Thứ 6, tuần thứ 2 và 4 hằng tháng 13:00-16:00
*Vui lòng đặt lịch trước. Trong trường hợp khẩn cấp, vui lòng trao đổi với chúng tôi.

Tiếng Anh Thứ hai 10:00-12:00 (Bắt buộc phải hẹn trước.)

Tiếng Trung thứ tư 13:15-18:00, thứ năm 9:00-1:00, Thứ sáu/chủ nhật 13:15-20:00

Tiếng Việt Thứ bảy 14:00-20:00

Tiếng Hàn Thứ năm thứ ba hàng tháng 14:00-16:00 (Đặt trước là bắt buộc.)

Liên hệ

Ngôn ngữ Ngày & Thời gian

*Vui lòng đặt lịch trước. Trong trường hợp khẩn cấp, vui lòng trao đổi.

Hiệp hội giao lưu quốc tế tỉnh Iwate
Trung  tâm giao lưu quốc tế, tầng 5 Aiina, 1-7-1 Moriokaekinisidori, 

thành phố Morioka, tỉnh Iwate

TEL: 019-654-8900     FAX: 019-654-8922     

URL: https://iwate-ia.or.jp/
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Tây ga Morioka

ベトナム語

Hằng ngày 9:00-20:00

019-654-8900

Quét mã QR để đặt câu hỏi nếu có 

thắc mắc

Thời gian tiếp nhận tư vấn

Bảo mật và miễn phí

Ahsun
Iwate International Association Original Mascot
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