
Trung tâm tư vấn về cuộc sống dành cho

người nước ngoài tỉnh Kochi (Kocoforre)
Kochi Consultation Center for Foreign Residents

Tel: 088-821-6440
〒780-0870 4-1-37-1, Honmachi, Kochi

Fax: 088-821-6441

E-mail :consultation@kccfr.jp  

Giờ làm việc: thứ hai ~ thứ bảy 9h ~17h

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

≪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 16 tháng 2

(thứ năm).

Có thể tư vấn các vấn đề liên 
quan đến

Người nước ngoài

Đăng ký

Địa chỉ liên hệ

Đối tượng----------

◼ 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 hôn  Ly hôn, Nuôi dạy con cái, Nhà ở 

Phòng chống thiên tai, Thi bằng lái xe, Giao lưu quốc tế, v.v

Tư vấn về cuộc sống cho 

người nước ngoài

Không cần hẹn trước
Tuy nhiên sẽ ưu tiên cho 

người có đặt hẹn

Địa điểm----------

■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  ・Kỹ năng đặc định 

・Vĩnh trú , nhập tịch                   ・Gia hạn, đổi tư cách lưu trú

・Đơn xin cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện

・Tôi muốn mời gia đình tôi ở quê nhà đến Nhật Bản, v.v

Tư vấn về tư cách lưu trú

Nhân viên của Cục quản lý nhập cảnh và Trung tâm tư vấn về cuộc sống dành cho người nước ngoài sẽtư vấn riêng cho từng cá nhân. Xin hãy thoải mái tham gia.

Miễn phí
Đảm bảo

bí mật

Ngày 18 tháng 2 năm 2023 (Thứ bảy) 10:00～15:40

Tầng 3 Tosashi Fukugou Bunka Shisetu “Tsuna-de”
(Cơ sở văn hóa phức hợp thành phố Tosa Tsuna-de)

(Tosashi, Takaokachouotsu 3451-1)

Người nước ngoài, doanh nghiệp

trong tỉnh, nhân viên chính quyền

địa phương có liên quan đến 

người nước ngoài,v.v...                              

[Thời gian tư vấn: 40 phút]

Cần hẹn

trước

https://kccfr.jp/vn/

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

【Đồng tổ chức】 Thành phố Tosa

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

BUỔI TƯ VẤN TẠI CHỖ

＜ベトナム語＞



Nội dung muốn được tư vấn

Tên tổ chức, doanh nghiệp

Lĩnh vực hoạt động

Địa chỉ

Tên người nhận tư vấn

Điện thoại/Email tel: mail:

・Những thông tin được điền trong đơn đăng ký sẽ được quản lý thích hợp, chỉ sử dụng cho buổi tư vấn lần này, và sẽ không cung cấp cho bên thứ 3.

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

Buổi tư vấn tại chỗ

Ngày 18/2/2022 (Thứ bảy)

Tầng 3 Tosashi Fukugou Bunka Shisetu Tsuna-de
(Tosashi, Takaokachouotsu 3451-1)

＜ Người làm kinh doanh, đoàn thể… ＞

Tích  vào khung giờ mong

muốn.

10:00～10:40

10:50～11:30

11:40～12:20

13:20～14:00

14:10～14:50

15:00～15:40

Thời gian nào cũng được

Họ tên

Địa chỉ

Tư cách lưu trú

Ngôn ngữ
・Tiếng Nhật ・Tiếng Anh ・Tiếng Việt ・Ngôn ngữ khác（ )

Điện thoại/Email tel: mail:

＜Cá nhân＞

※ Khi tư vấn bằng nhiều ngôn ngữ, có thể sẽ sử dụng các dịch vụ như thông dịch qua điện thoại.

□ Tư vấn liên quan đến tư cách lưu trú cần hẹn trước 〔Hạn đăng ký：Ngày 16/2 (thứ năm)〕

□ Tư vấn về cuộc sống dành cho người nước ngoài: chỉ những người muốn đặt hẹn trước mới cần

điền thông tin.

※Chúng tôi sẽ liên lạc cụ thể hơn về lịch hẹn của các buổi tư vấn sau khi xác nhận nội dung tư vấn.

Về nguyên tắc, chúng tôi sẽ ưu tiên theo thú tự. Ngoài ra, tùy vào nội dung tư vấn, có thể sẽ giới thiệu cơ quan,

tổ chức khác.

＊Xin vui lòng đeo khẩu trang khi

đến buổi tư vấn

■ Có thể sử dụng bãi đỗ xe của Tsuna-de. Tuy nhiên, xin lưu ý rằng chúng tôi không chịu trách nhiệm

về tai nạn hoặc trộm cắp trong bãi đỗ xe.

Đơn đăng ký

tham gia
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