Ama City International Association (ACIA)

Hiệp hội giao lưu quốc tế thành phố Ama
Chương trình tư vấn cho người nước ngoài
Thực hiện chương trình tư vấn cho đối tượng là những người nước ngoài đang sinh sống, làm việc và
học tập tại thành phố Ama.
Người nước ngoài sẽ được cung cấp cách thức nắm bắt thông tin trong cuộc sống hằng ngày, và được tư
vấn về cuộc sống tại Nhật Bản.
Xin mời các bạn hãy đến với chúng tôi.

Nội dung tư vấn bao gồm…? Kiến thức liên quan đến cuộc sống hằng ngày tại Nhật Bản.

Thông tin về cuộc sống tại thành phố Ama
Hướng dẫn về các cơ sở và cơ quan giao thông công cộng, v.v…trong
khu vực
* Nội dung và buổi tư vấn về pháp luật sẽ được Trung tâm cộng sinh đa văn hóa phụ trách (Xin vui
lòng xem ở mặt sau hoặc truy cập theo danh sách đường dẫn bên dưới.)

Hỗ trợ cuộc sống tại lớp học tiếng Nhật

Quầy tư vấn “ACIA Meeting”
Thành lập Quầy tư vấn tại buổi
“Meeting (họp định kỳ)” vào mỗi tháng
1 lần.
(Làm việc vào thứ Bảy đầu tiên của
mỗi tháng, tại Tòa thị chính Jimokuji
Về thời gian, xin vui lòng liên hệ với
các cơ sở bên dưới.)
Đối tượng tư vấn
bao gồm …?

Người nước ngoài
đang sinh sống, làm
việc và học tập tại
thành phố Ama
Cung cấp thông tin về cơ quan tư
vấn và nơi tiếp nhận thông tin
Giới thiệu trang chủ của Hiệp hội giao
lưu quốc tế thành phố Ama và tỉnh Aichi,
v.v… hướng dẫn để có thể nắm được
nhiều dạng thông tin.
(Vui lòng xem danh sách đường dẫn bên
dưới)

Vừa học tiếng Nhật tại “Câu lạc bộ tiếng
Nhật JJ” và “Lớp học tiếng Nhật Miwa”,
vừa có thể trao đổi về cuộc sống tại
Nhật Bản.
○ Câu lạc bộ tiếng Nhật JJ (sinh hoạt
sáng Chủ nhật, sáng và tối thứ Tư,
sáng thứ Bảy, tại Tòa thị chính Jimokuji)
○ Lớp học tiếng Nhật Miwa (học vào tối
thứ Năm, tại Trung tâm liên lạc thông tin
Miwa)
Xin đừng ngần ngại mà
hãy trao đổi với chúng tôi

“Nơi liên hệ”
Hiệp hội giao lưu quốc tế thành phố Ama

Tel: 090-3932-5931
Email: acia_toiawase@yahoo.co.jp
Trang chủ ACIA: http://acia.blog16.jp/

ACIA cung cấp thông tin bằng nhiều thứ tiếng.

 Thành phố Ama
Trang chủ→ http://www.city.ama.aichi.jp/
Tổng quát về dịch vụ hành chính thành phố Ama, v.v… (Nhật, Anh, Bồ Đào Nha, Hàn, Trung)
 Hiệp hội giao lưu quốc tế tỉnh Aichi
Trang chủ → http://www2.aia.pref.aichi.jp/
Thông tin cuộc sống, phòng chống thiên tai, y tế, tư vấn, sổ tay tiện ích về cuộc sống ở Aichi (PDF), v.v…
(Nhật, Anh, Bồ Đào Nha, Tây Ban Nha, Trung, Hàn)
 Trung tâm quốc tế Nagoya Trang chủ → http://www.nic-nagoya.or.jp/japanese/nicnews/
Tư vấn tình cảm, tư vấn pháp luật, tư vấn giáo dục, thông tin cuộc sống, thông tin phòng chống thiên tai và
thảm họa, v.v… (Nhật, Anh, Bồ Đào Nha, Tây Ban Nha, Trung, Hàn, Pháp, Philippines, Việt Nam)
 Mạng lưới cộng sinh đa văn hóa Aichi → http://www.pref.aichi.jp/kokusai/tabunka.html
Đường dẫn đến các cơ quan, thông tin cuộc sống, thông dịch y tế, danh sách cơ quan y tế, thông tin hữu ích,
v.v… (Nhật, Anh, Bồ Đào Nha, Tây Ban Nha, Trung, Hàn)
 Hệ thống thông dịch y tế Aichi → http://www.aichi-iryou-tsuyaku-system.com/
Thông dịch y tế, danh sách cơ quan y tế, v.v… (Nhật, Anh, Bồ Đào Nha, Tây Ban Nha, Trung, Hàn)
 Trung tâm cộng sinh đa văn hóa → http://www2.aia.pref.aichi.jp/kyosei/j/sodan/index.html
Quầy tư vấn - thông tin qua điện thoại bằng nhiều thứ tiếng, luật sư tư vấn dành cho người nước ngoài (Nhật,
Anh, Bồ Đào Nha, Tây Ban Nha, Trung, Hàn)
(Chú thích: Nhật: tiếng Nhật, Anh: tiếng Anh, Bồ Đào Nha: tiếng Bồ Đào Nha, Tây Ban Nha: tiếng Tây Ban Nha, Trung: tiếng
Trung Quốc, Hàn: tiếng Hàn Quốc, Pháp: tiếng Pháp, Philippines: tiếng Philippines, Việt: tiếng Việt Nam)

Trung tâm cộng sinh đa văn hóa

http://www2.aia.pref.aichi.jp/kyosei/j/sodan/index.html

Quầy tư vấn - thông tin
Quầy tư vấn - thông tin sẽ cung cấp các loại thông tin
và tài liệu liên quan đến giao lưu quốc tế cho người dân
trong tỉnh.
Hơn nữa, ngoài việc hỗ trợ tư vấn bằng tiếng Bồ Đào
Nha, tiếng Tây Ban Nha, tiếng Anh và tiếng Trung Quốc
đối với các vấn đề như vấn đề lao động, thuế, y tế, giáo
dục, v.v… của những công dân người nước ngoài trong
tỉnh đang sinh sống tại Nhật Bản, Quầy tư vấn – thông tin
còn thực hiện hỗ trợ cá nhân và thông dịch (*) đơn giản
về cuộc sống, v.v… được thực hiện bởi những người làm
công tác xã hội đa văn hóa.
(*) Thông dịch không mang mục đích kinh doanh.
Quầy tư vấn - thông tin
Người cần tư vấn sẽ đến Quầy tư vấn hoặc sẽ
được thông dịch qua điện thoại, phí điện thoại sẽ
Thời gian làm việc: thứ Hai ~ thứ Bảy
do người cần tư vấn chi trả.

10:00 ~ 18:00

Điện thoại: 052-961-7902
Ngôn ngữ và thời gian hỗ trợ tại Quầy tư vấn - thông tin
Tiếng Bồ Đào Nha:

Thứ Hai ~ thứ Bảy

10:00 ~ 18:00

Tiếng Tây Ban Nha, tiếng Anh:

Thứ Hai ~ thứ Sáu

13:00 ~ 18:00

Tiếng Trung Quốc

Thứ Hai

13:00 ~ 18:00

Luật sư tư vấn dành cho người nước ngoài
Người nước ngoài sinh sống thời gian dài tại Nhật Bản, trong cuộc
sống hằng ngày có thể sẽ gặp trở ngại như các vấn đề khó khăn liên
quan đến pháp luật, v.v… Những lúc như thế, hãy nhờ đến luật sư tư
vấn của AIA.

Miễn phí tư vấn và thông dịch, đảm bảo về tính bảo mật.
Người có nhu cầu, xin vui lòng hẹn trước qua điện thoại.
Ngày tổ chức

Thứ Sáu của tuần thứ 2 và tuần thứ 4 mỗi tháng

13:00 ~ 16:00

Địa điểm tổ chức

Trung tâm cộng sinh đa văn hóa (Lầu 1 Trung tâm thương mại quốc tế Aichi)

Ngôn ngữ hỗ trợ

Tiếng Bồ Đào Nha, tiếng Tây Ban Nha, tiếng Anh, tiếng Trung Quốc
(Trường hợp là ngôn ngữ khác, xin vui lòng đi cùng với người biết tiếng Nhật)

Ngày nhận hẹn
trước

Từ thứ 2 đến 12:00 thứ năm của tuần tổ chức

Điện thoại hẹn
trước

052-961-7902 (Quầy tư vấn - thông tin)
* Ngôn ngữ và thời gian hỗ trợ tại Quầy tư vấn - thông tin:
Tiếng Nhật, tiếng Bồ Đào Nha: Thứ Hai ~ thứ Bảy 10:00 ~ 18:00
Tiếng Tây Ban Nha, tiếng Anh: Thứ Hai ~ thứ Sáu 13:00 ~ 18:00
Tiếng Trung Quốc:
Thứ Hai 13:00 ~ 18:00

