
    

Ngày 5 tháng 8 năm 2022 (thứ sáu)  

Địa điểm：Phòng hội nghị 303, 304 tầng 3 Tòa thị chính thành phố Shimanto    

 

  

  

■ Tư vấn viên: Chuyên viên thẩm tra tổng hợp Cục quản lý lưu trú và xuất nhập cảnh Takamatsu  

■ Ví dụ tư vấn: Tuyển dụng người nước ngoài và tư cách lưu trú, Gia hạn  đổi tư cách lưu trú, Kỹ năng đặc định,  

Vĩnh trú , nhập tịch, Liên quan đến dịch bệnh Corona (Xuấtnhập cảnh, biện pháp đặc biệt) 

 
 

■ Tư vấn viên: Nhân viên trung tâm tư vấn về cuộc sống dành 

cho người nước ngoài tỉnh Kochi 

■ Ví dụ tư vấn: Học tiếng Nhật, Bảo hiểm xã hội Lương hưu,  

Tiền thuế, Giáo dục, Kết hônLy hôn, Nuôi dạy  

con cái, Phòng chống thiên tai, Nhà ở, Thi bằng  

lái xe, Giao lưu quốc tế v.v 

 

 

 

 
 

 

 

 

Người nước ngoài, doanh nghiệp trong tỉnh, nhân viên chính quyền địa phương  

Người Nhật có liên quan đến người nước ngoài,v.v...  [Thời gian tư vấn: 40 phút]/1 nhóm 

Trung tâm tư vấn về cuộc sống dành cho người nước ngoài tỉnh Kochi (Kocoforre) 
 

〒780-0870  Tầng 1 Tòa nhà Marunouchi 4-1-37, Honmachi, Kochi 

Điện thoại: 088-821-6440 Fax: 088-821-6441 

E-mail: consultation@kccfr.jp   

https://kccfr.jp 

Giờ làm việc: Thứ hai ~ Thứ bảy 9h ~17h (Nghỉ lễ, chủ nhật) 

＊Trung tâm được điều hành bởi Hiệp hội Quốc tế Kochi (tổ chức lợi ích công cộng) với ủy quyền từ tỉnh Kochi 

 

Kochi Consultation Center for Foreign Residents 
 

Hãy cho chúng tôi biết 

nhiều hơn về Kocoforre 

≪Cách đăng ký≫ 

Đăng ký qua [Google Form] hoặc 

điền vào [Đơn đăng ký tham gia] ở 

mặt sau và gửi qua Mail/Fax/Bưu 

điện hoặc mang đến trực tiếp trước 

ngày 2 tháng 8 (thứ ba) 

 

 

Google Form ở đây ☞

Tư vấn về tư cách lưu trú 

 

Đối tượng 

（4-10, Nakamuraohashidori, Shimanto) 

Tư vấn về cuộc sống cho người nước ngoài 

 

Nhân viên của Cục quản lý nhập cảnh và Trung tâm tư vấn về cuộc sống dành cho người nước ngoài sẽ tư vấn riêng cho từng cá nhân.  

Xin hãy thoải mái tham gia 

Đơn vị tổ chức: Trung tâm tư vấn về cuộc sống dành cho người nước ngoài tỉnh Kochi 

Đồng tổ chức: Thành phố Shimanto 

Trung tâm tư vấn về cuộc sống dành cho người nước ngoài 

 tỉnh Kochi 
Miễn phí 

Bảo mật 

tuyệt đối 

〈ベトナム語〉 

Tòa thị chính  

thành phố Shimanto 


