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Cục Quản Lý Cư Trú và Xuất Nhập Cảnh Sendai/Ban 

Thanh tra/Người phụ trách: (Cô/Ông) Miura/ Tsuda
🏠 Sendaishi miyaginoku gorin 1-3-20

AER 6F
Sendaishi Chushokigyo Kasseika Center

Ngày giờ tổ chức
3/12/2022 (Thứ bảy)
１０：００～１６：００

Địa điểm

Trung Tâm Kích hoạt Công ty cỡ trung và nhỏ của Thành phố Sendai

Sendaishi aobaku chuo 1-3-1

Đặt lịch tư vấn

●Tiếng Trung
Thông dịch

● Qua Bưu điện：Mặt sau tờ rơi là phần đăng ký tham gia. Vui lò

ng điền nội dung cần thiết, bỏ vào bìa thư và gởi về. Địa chỉ gởi về 
sẽ là phần cắt rời từ điểm chấm ở bên phải phía dưới, vui lòng cắt 
rời và dán vào phong bì.

Vui lòng viết Họ tên,Nguyện vọng về khung giờ,Nội dung muốn nhờ tư vấn 
bạn và gửi qua e-mail

●Qua Điện thoại：０２２－２５６－６０８０（Tiếp nhận bằng tiếng 
Nhật. Đường dây chuyên dụng cho việc đặt lịch hẹn）

Bạn cũng có thể gửi từ mã vạch hai chiều.

●Vấn đề lao động ●Xâm hại nhân quyền
●Kết hôn, ly hôn ●Vấn đề về luật pháp 
●Tư vấn về sinh hoạt ●Tư cách lưu trú
 v.v…
Chuyên gia sẽ lắng nghe nội dung cần tư vấn 
của bạn, sau đó cung cấp thông tin hoặc cho 
lời khuyên.

●Tiếng Việt

●Dù có lỡ quên đặt lịch trước cũng vẫn có thể tới nhận tư vấn

Đối tượng

●Tiếng Anh　

Các ví dụ về Nội dung tư vấn

Người ngoại quốc sinh sống ở khu vực 
Tohoku.
Công ty đang tuyển dụng người ngoại 

quốc, hoặc có dự định tuyển dụng người 
ngoại quốc ở khu vực Tohoku.

※Đối với những ngôn ngữ ngoài ra, vui lòng báo khi đặt lịch hẹn

〈MAP〉

✂ phần cắt rời ✂
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Giới tính Nam   /   Nữ Số điện thoại

Đ ơn đ ă ng k ý

Họ tên

Quốc tịch

Thông dịch

Cần(                    )     /    Không cần

※Trường hợp cần thông dịch, vui lòng khoanh tròn chỗ Cần, và ghi 

loại ngôn ngữ gì vào ngoặc đơn.

Tư cách lưu trú

　　□１２：３０～ □１５：３０～

※ Vui lòng đánh vào khung giờ mong muốn

Nội dung muốn 

nhờ tư vấn

Nguyện vọng 
về khung giờ

　　□１０：００～ □１３：００～
　　□１０：３０～ □１３：３０～
　　□１１：００～ □１４：００～
　　□１１：３０～ □１４：３０～
　　□１２：００～ □１５：００～


