
TƯ VẤN MIỄN PHÍ 

Tại trung tâm tư vấn cộng đồng đa văn hóa tỉnh Nagano và thành phố Saku, mở 1 buổi tư vấn miễn 

phí trong thành phố dành cho cư dân quốc tịch nước ngoài. 

Tư vấn bằng 15 ngôn ngữ. 

Nếu có bất kỳ vấn đề khó khăn trong cuộc sống hoặc không biết trao đổi với ai thì hãy đến để tư vấn. 

Bạn có thể đến hội trường để trực tiếp trao đổi hoặc có thể tư vấn qua điện thoại. 

※ Có thể sẽ bị trì hoãn hoặc bị hủy do tình hình lây nhiễm của vi rút Corona chủng mới. 

◆  Người tham gia： Cư dân quốc tịch nước ngoài, người liên quan đến người nước ngoài, v.v..   

◆ Phí đăng ký tham gia： Miễn phí 

◆ Liên hệ： Trung tâm tư vấn cộng đồng đa văn hóa tỉnh Nagano  

                                    ĐT : 026-219-3068   080-4454-1899 

             Bộ phận xúc tiến trao đổi di cư - Văn phòng chính quyền thành phố Saku   

                         ĐT：0267-62-3283 

 

◇ Hội trường thành phố Saku 

◆ Ngày mở: 11/9/2020 ( thứ 6 )  ◆ Thời gian: 10 : 00 ~ 15 : 00 

◆ Địa điểm: Phòng họp 8F, Văn phòng chính quyền thành phố Saku, 

  3056 Nakagome, Saku-shi  

 

◆ Ngôn ngữ（15 ngôn ngữ）☆ Tiếng Bồ Đào Nha (090-7428-3577) ☆ Tiếng Trung Quốc (090-7429-6822) 

☆ Tiếng Thái （090-7427-4648）     ☆ Tiếng Tagalog （090-7710－7446）                           

・ Tiếng Hàn Quốc   ・ Tiếng Việt   ・ Tiếng Anh   ・ Tiếng Indonesia 

・ Tiếng Tây Ban Nha   ・ Tiếng Nepal  ・ Tiếng Mã Lai  ・ Tiếng Khmer 

・ Tiếng Myanmar    ・ Tiếng Pháp     ・ Tiếng Đức 

         ☆ Ngôn ngữ có gắn”☆” sẽ có nhân viên tư vấn bằng ngôn ngữ đó. 

 

※Khác: Những người đến hội trường, xin vui lòng đeo khẩu trang. 

 

♠ Địa điểm tiếp theo của Buổi tư vấn sẽ được tổ chức 

                    

〇 Thành phố Ueda  〇 Thị trấn Sakashiro  〇 Thành phố Nakano  〇 Thành phố Suzaka  

 

  〇 Thành phố Shiojiri   〇 Thành phố Okaya   〇 Thị trấn Tatsuno   〇 Thành phố Komagane 

ベトナム語 


