
奈良県
Nara Prefecture

Hãy đặt lịch hẹn

Không cần trả tiền

Có thể tư vấn bằng

ngôn ngữ bạn luôn dùng

Người muốn được tư 

vấn

Tư vấn lao động cho người nước ngoài

đang sinh sống và làm việc tại tỉnh Nara

● Có thể gặp mặt trực tiếp để trao đổi với chuyên gia tư vấn lao 

động và bảo hiểm xã hội được chứng nhận.

* Nếu gặp khó khăn trong việc gặp mặt trực tiếp, bạn cũng có thể trao đổi qua điện thoại.

● Có cả người phiên dịch trong quá trình tư vấn.

● Tối đa 90 phút cho 1 lần tư vấn.

Tiếng Anh, tiếng Trung, tiếng Hàn, tiếng Việt, tiếng Philippines,

tiếng Nepal, tiếng Indonesia, tiếng Bồ Đào Nha, tiếng Tây Ban Nha

Ngôn ngữ có thể phiên dịch

Tiền

công

Thời gian 

lao động

Sa thải/

Thôi việc

Hợp đồng 

lao động

Quấy rối 

tình dục

Quấy rối 

quyền lực

Tư vấn lao động
chuyên gia tư vấn lao 

động và bảo hiểm xã 

hội được chứng nhận

Người

phiên dịch📞



Từ 10:00 đến 17:00

Cách đăng ký

①Vuilòngsửdụngmãvạch 

2D bêndướiđể đăng

kýtrước ít nhất 3

ngàytrước ngày bạn

muốn được tư vấn(không 

tính thứ Bảy, Chủ nhật và 

ngày lễ).

② Bạn sẽ 

nhận e-mail 

từ tỉnh Nara.

③ Vui lòng đến 

tư vấntheo địa 

điểm,ngày,giờg

hi trong e-mail.

Địa điểm: Hội trường Lao động Chuwa 

(L-topia Chuwa)

93-6 Nishikitsuji-cho, Nara-shi

Địa điểm: Hội trường Lao động Nara

(L-topia Nara)

2-33 Saiwai-cho, Yamatotakada-shi

Địa điểm, ngày, giờ có thể tư vấn

② Thứ Bảy tuần thứ 4

* Địa điểm, ngày, giờ có thể thay đổi.

① Thứ Bảy tuần thứ 2
Từ 13:00 đến 17:00

Từ 13:00 đến 17:00

近鉄奈良駅
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奈良労働会館

エルトピア奈良

瓦町バス停
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奈良駅


