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

(Kocoforre) đã trở thành Địa điểm tư vấn được chỉ định của Houterasu

Có thể tư vấn pháp luật với luật sư miễn phí tại Kocoforre.

Có thể đăng ký tư vấn miễn phí tối đa 3 lần nếu thỏa mãn được điều kiện cần thiết về khả năng tài chính như thu nhập, 

tiền tiết kiệm,...

⭐

〇 ✖

Thực hiện từ ngày 15 tháng 12 năm 2022

2 điều bạn có thể yên tâm 

khi tư vấn pháp luật tại 

Kocoforre

① Yên tâm vì được thấu hiểu! 

Nhân viên của trung tâm có thể hỗ trợ nhiều khịa 

cạnh khác nhau như hỗ trợ sau tư vấn, đáp ứng tư 

vấn những vấn đề khác ngoài tư vấn pháp luật 

thông qua việc cùng tham dự chung khi tư vấn (※).
（※）Thực hiện sau khi đã có sự đồng ý của người nhận tư vấn.

② Yên tâm về ngôn ngữ!

Nhân viên của trung tâm  phiên 

dịch viên (※1), tình nguyện viên sẽ trực tiếp hỗ 

trợ phiên dịch hoặc có thể sử dụng dịch vụ phiên 

dịch 3 bên qua điện thoại(※2)!

（※1）Kocoforre có nhân viên tư vấn có thể nói tiếng Anh 

và có phiên dịch viên tiếng Trung, tiếng Việt, tiếng Indonesia.

（※2）Có thể sử dụng 21 ngôn ngữ khác nhau（tại thời 

điểm tháng 12 năm 2022）

Có thể xem ngày làm việc của phiên dịch viên tại đây ↓↓↓

～ Quy trình tư vấn pháp luật ～

Người 

nước ngoài

Gặp 

khó khăn!!

① Houterasu sẽ 

xác nhận người nhận tư 

vấn có đủ điều kiện như 

thu nhập,... hay không

Trường hợp  (miễn phí) Trường hợp ✖

Tùy theo nguyện vọng 

của người tư vấn, có thể 

giới thiệu luật sư của 

Hiệp hội luật sư Kochi. 

(Mất phí)

② Xác nhận có phải cần 

phiên dịch hay không

③ Quyết định ngày

tư vấn

④ Vào ngày tư vấn, cần phải điền

một số giấy tờ cần thiết trước vì

vậy hãy đến Kocoforre sớm hơn 30

phút.

Sau đó có thể tư vấn với luật sư.

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

(Kocoforre)

Kochi Consultation Center for Foreign 
Residents(Kocoforre)
〒780-0870  4-1-37 tầng 1 tòa nhà Marunouchi, Honmachi, Kochi

(Giờ làm việc: thứ hai ～ thứ bảy  9:00 ～17:00)

Tel：088-821-6440

Fax：088-821-6441

E-mail : consultation@kccfr.jp      

＊ Trung tâm hoạt động dưới sự ủy thác của Hiệp hội Quốc tế Kochi (tổ chức lợi ích công cộng) với ủy quyền

từ tỉnh Kochi

＜ベトナム語＞
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