
 

  

 

 

 

 

 

 

 

Chúng tôi sẽ giới thiệu những người có thể hỗ trợ bạn bằng tiếng nước ngoài để bạn có thể sinh hoạt hằng ngày mà 

không gặp bất kỳ sự bất tiện nào. Xin vui lòng liên hệ với chúng tôi nếu bạn cần những sự hỗ trợ sau đây. 

Hiệp hội giao lưu quốc tế tỉnh Iwate 
5F, Aiina- Trung tâm trao đổi thông tin tỉnh Iwate, 1-7-1, Nishidorimoriokaeki, Morioka, Iwate 020-0045  

℡：０１９－６５４－８９００  Fax：０１９－６５４－８９２２ 
E-mail: jinzainet@iwate-ia.or.jp 

■Cách yêu cầu hỗ trợ 

Vui lòng cho chúng tôi biết các thông tin sau qua email hoặc điện thoại. 

・Họ tên, quốc gia, ngôn ngữ được sử dụng, số điện thoại (địa chỉ email nếu bạn không có số điện thoại), nội dung hỗ 

trợ cần thiết, ngày và thời gian hỗ trợ mong muốn 

■Yêu cầu khác   

・Theo nguyên tắc, người yêu cầu hỗ trợ sẽ thanh toán chi phí đi lại cho người được phái cử. 

・Nếu bạn có nguyện vọng về ngày hỗ trợ cụ thể, xin vui lòng nộp đơn sớm nhất có thể. 

Hỗ trợ trong trường hợp xảy ra thảm họa 
Trong trường hợp xảy ra thảm họa như động đất, sóng thần hoặc lũ lụt, chúng tôi sẽ 

cung cấp thông tin bằng nhiều ngôn ngữ. 
Hỗ trợ khi đến bệnh viện 

Chúng tôi sẽ phái cử phiên dịch viên khi làm thủ tục và trả lời câu hỏi tại tiếp tân bệnh viện. 

Ngoài ra, chúng tôi sẽ giới thiệu phiên dịch viên khi khám bệnh cho trẻ sơ sinh tại các trung tâm 

y tế 

Hỗ trợ khi con bạn đi học 

Chúng tôi sẽ giới thiệu những người có thể biên phiên dịch để truyền đạt các 

quy tắc và sự kiện của trường học tại Nhật Bản. 

Hỗ trợ khi làm thủ tục 
Chúng tôi sẽ giới thiệu những người có thể biên phiên dịch khi đăng ký lại giấy 

phép lái xe và làm các thủ tục hành chính. 

Gửi tới tất cả người nước ngoài 
Chúng tôi sẽ hỗ trợ bạn trong những trường hợp sau 
 


