
27 Februari s.d 4 Maret 2023, anda dapat melakukan konsultasi secara gratis 
dengan Pengacara. Konsultasi hanya boleh 1 kali dalam durasi 50 menit, 
diperlukan reservasi terlebih dahulu.

Pusat Pelayanan Konsultasi Masyarakat Asing di Kochi 
( Kocofore )

Pekan Konsultasi Hukum 
Gratis bagi Orang Asing

Senin, 27 Februari - Sabtu 4 Maret 2023 

高知県外国人生活相談センター（ココフォーレ）

Tempat

Penyelenggara：Pusat Pelayanan Konsultasi Masyarakat Asing di Kochi ( Kocofore )
Kerjasama：Asosiasi Pengacara Kochi, Pusat Dukungan Hukum Jepang Kantor Wilayah Kochi (Houterasu Kochi )

Perlu 
Reservasi !

【Konsultan】 Pengacara

【Peserta】 orang asing 、naturalisasi (orang yang pindah ke
WN Jepang) 、orang Jepang yang berhubungan dengan
orang asing

☞

＜インドネシア語＞

※Jika memerlukan

penerjemah, harap

beritahu kami saat

reservasi. !【Biaya Konsultasi dan penerjemahan】

GRATIS

・Perceraian ・Hak Asuh Anak

・Uang Ganti Rugi (setelah cerai)

・Pembagian Harta ・Tunjangan anak

・ Perselisihan Rumah tangga

・ kekerasan dalam rumah tangga

・ pembagian warisan ・adopsi

・Pemecatan

・Gaji tidak dibayar

・Kecelakaan kerja

・Ketidakadilan

・penyalahgunaan kekuasaan

・mengenai status kependudukan dan
naturalisasi

・masalah dengan tetangga
・masalah konsumen
・Jaminan sosial (asuransi kesehatan,

pensiun)
・kecelakaan lalu lintas dan kompensasi
kerusakan.

・Bahasa Jepang

・Bahasa Inggris

・Bahasa Mandarin

・Bahasa Vietnam

＊Selain bahasa diatas, 

silakan beri tahu kami.

Bahasa

Pendaftaran

・Google Form

Dapat juga dengan mengisi Form
Pendaftaran yang ada di belakang ini

Batas Akhir

Jumat, 24 Februari 2023

Kontak
Pendaftaran

Pusat Pelayanan Konsultasi Masyarakat Asing di Kochi（Kocoforre）

〒780-0870  Kochi Shi Honmachi 4－1－37 Gedung Marunouchi Lantai 1
Tel：088－821－6440 Fax：088－821－6441
E-mail : consultation@kccfr.jp       website: https://kccfr.jp
Buka：Senin - Sabtu 09：00－17：00
Tutup : hari minggu dan hari libur

＊Kocofore ini dioperasikan oleh Kochi International Association dibawah koordinasidari Prefektur Kochi

こうちけん がいこくじんせいかつそうだん



Nama

Alamat

Status 
Kependudukan

Bahasa

□ Jepang □ Inggris □ Mandarin □ Vietnam

□ Lainnya（ ）

Telepon

E-mail

Tuliskan hal yang ingin dikonsultasikan Hari dan waktu Konsultasi
Sila pilih hari yang dapat anda kunjungi,setelah menyesuaikan hari
dan waktu konsultasi , kami akan menghubungi anda di kemudian
hari .Konsultasi hanya 1 kali dalam kurun waktu 50 menit

【Pagi＝9:00～12:00、Siang＝13:30～16:30、Sepanjang hari＝9:00～16:30】

Senin, 
27 Februari

2023
□Pagi      □Siang □Sepanjang hari

Selasa, 
28 Februari

2023
□Pagi      □Siang □Sepanjang hari

Rabu,
1 Maret 2023

□Pagi      □Siang □Sepanjang hari

Kamis,
2 Maret 2023

□Pagi      □Siang □Sepanjang hari

Jumat , 
3 Maret 2023

□Pagi      □Siang □Sepanjang hari

Sabtu, 
4 Maret 2023

□Pagi      □Siang □Sepanjang hari

【Catatan】

Pekan Konsultasi Hukum Gratis bagi Orang Asing

Senin, 27 Februari – Sabtu 4 Maret 2023 
Form

Pendaftaran
Pusat Pelayanan Konsultasi Masyarakat Asing di Kochi ( Kocofore )

Jumat, 24 Februari 2023 batas akhir

pengiriman form melalui email, fax, atau pos

【Ditujukan kepada】 Kochi Ken Gaikoku Jin Seikatsu Soudan Senta

高知県外国人生活相談センター

【Email】 consultation@kccfr.jp 【FAX】 088－821－6441

【alamat pos】 〒780-0870 Kochi-Shi Honmachi 4-1-37 Lantai 1

【Hubungi 】TEL：088－821－6440

*Konsultasi dalam bahasa asing, ada kemungkinan dapat menggunakan Layanan Penerjemah melalui telepon

＊Orang Jepang tidak perlu mengisi

■Pada prinsipnya, siapa yang mendaftar duluan akan mendapat antrian

lebih dulu. Bagi yang sudah reservasi, kami akan menghubungi anda

untuk mengkonfirmasi isi konsultasi dan hari dan waktu konsultasi.

■Di Kocofore tidak terdapat tempat parkir, jadi harap gunakan
transportasi umum atau tempat parkir berbayar yang terdekat.

〇 Tindakan pencegahan
penyebaran infeksi virus 
corona, mohon kerjasamanya
untuk disinfektasi jari tangan, 
cek suhu tubuh, dan pakai
masker. 

・Informasi yang anda berikan akan kami jaga dengan baik dan hanya untuk kepentingan Pekan 
Konsultasi ini saja dan tidak akan diberikan kepada pihak ketiga manapun. 
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