《 Dành cho người nước ngoài 》
Dù không có điện thoại, bạn vẫn có thể
nhận tư vấn qua điện thoại
Hãy gọi cho chúng tôi nếu bạn có khó khăn hay vướng mắc.

① Tìm nơi có điện thoại công cộng
ĐT công cộng thường có nhiều ở các cửa hàng tiện ích, công viên, nhà ga.

Có thể dùng internet để tra cứu vị trí ĐT công cộng.
https://publictelephone.ntt-east.co.jp/ptd/map/

② Gọi điện
１．Nhấc điện thoại lên.

NTT Higashi Nihon

Nếu không đọc được
tiếng nhật, vui lòng sử
dụng phần mềm dịch tự
động trên máy tính cá
nhân hoặc máy tính
bảng.

Số ĐT có đầu 0120 là số ĐT miễn

２．Bỏ đồng 10 yên hoặc 100 yên vào.

phí.

Khi cúp máy, tiền sẽ được trả lại.

３．Nhấn số cần gọi.

Nơi có thể nhận tư vấn qua điện thoại miễn phí
Tư vấn liên quan đến bệnh truyền nhiễm COVID-19

Tổng đài COVID-19

0120-565653

Tư vấn về công việc, đời sống (liên quan đến COVID-19)

Bàn trợ giúp tại FRESC

0120-76-2029

Tiếng Anh, tiếng Trung, tiếng Hàn, tiếng Bồ Đào Nha,

Tiếng Nhật dễ hiểu, tiếng Anh, tiếng Trung, tiếng

tiếng Tây Ban Nha, tiếng Thái, tiếng Việt

Hàn, tiếng Tây Ban Nha, tiếng Bồ Đào Nha, tiếng
Việt, tiếng Nepal, tiếng Thái, tiếng Indonesia, tiếng
Tagalog (Philipin), tiếng Miến Điện (Miama), tiếng
Khmer, tiếng Mông cổ tiếng Pháp, tiếng Sinhala,
tiếng Urdu, tiếng Bengali

Bộ Y tế, lao động và phúc lợi xã hội

Trung tâm hỗ trợ tư cách lưu trú
người nước ngoài FRESC

Được lập bởi Hiệp hội giao lưu quốc tế tỉnh Tochigi (TIA) (Thời điểm cập nhật 1/9/2021）

Tư vấn về công việc, đời sống
(Dành riêng cho thực tập sinh kỹ năng)

Tư vấn bằng tiếng bản địa

0120-250-168 (Tiếng Việt)
0120-250-169 (Tiếng Trung)
0120-250-192 (Tiếng Indonesia)
0120-250-197 (Tiếng Tagalog)
0120-250-147 (Tiếng Anh)
0120-250-198 (Tiếng Thái)
0120-250-366 (Tiếng Camuchia)
0120-250-302 (Tiếng Miến điện)

Hiệp hội thực tập kỹ năng Quốc tế (OTIT)

Tư vấn về thời gian làm việc, lương
“Đường dây nóng” tư vấn về điều kiện lao động

0120-811-610 (Tiếng Nhật)
0120-531-401(Tiếng Anh)
0120-531-402(Tiếng Trung)
0120-531-403(Tiếng Bồ Đào nha)
0120-531-404 (Tiếng Tây Ban Nha)
0120-531-405 (Tiếng Tagalog)
0120-531-406 (Tiếng Việt)
0120-531-407 (Tiếng Miến điện)
0120-531-408 (Tiếng Nepal)
0120-613-801 (Tiếng Hàn)
0120-613-802 (Tiếng Thái)
0120-613-803 (Tiếng Indonesia)
0120-613-804 (Tiếng Khmer)
0120-613-805 (Tiếng Mông Cổ)

Tư vấn về nhiều lĩnh vực như đời sống, công việc,
baọ lực gia đình (DV) v.v

Đường dây nóng bổ trợ

0120-279-338

Bộ Y tế, lao động và phúc lợi xã hội

Tiếng Anh, tiếng Bồ Đào Nha, tiếng Tây Ban Nha,

《Số điện thoại khẩn cấp》

tiếng Tagalog, tiếng Thái, tiếng Trung, tiếng Hàn,
tiếng Việt, tiếng Indonesia, tiếng Nepal

Cảnh sát

110
Cứu thương

119
Trung tâm hỗ trợ hòa nhập xã hội

Cứu hỏa
※Ngày, giờ tư vấn có thể khác nhau tùy theo ngôn ngữ.
Vui lòng kiểm tra qua điện thoại hay trang chủ.
Được lập bởi Hiệp hội giao lưu quốc tế tỉnh Tochigi (TIA)
(Thời điểm cập nhật 1/9/2021）

119
★Không cần bỏ tiền khi nhấn số điện thoại khẩn cấp

