
Consulta Gratuita para Estrangeiros 

 

Consulta sobre o cotidiano 
Você tem algum problema no seu cotidiano aqui no Japão? Esta associação 

oferece aos habitantes estrangeiros informações e consultas em vários idiomas 

para possibilitar rápido acesso à informações importantes e locais de consulta 

relacionadas ao cotidiano, como:Nascimento, criação e educação infantil, bem-

estar, tratamento medico,  emprego, procedimentos relacionados à visto,etc.   

A consulta é totalmente gratis! 

Horário de 

Atendimento 
De Segunda à Sexta das ９：１５ às１７：１５ 

Local 
Centro de Intercâmbio Internacional de Ishikawa（Kanazawa-shi,Hon-

machi 1-5-3, Rifare, 3ºandar）  

Taxa Gratuito 

Idiomas 
Inglês, Chinês, Coreano, Português e Russo(com Intérprete) 

Além de outros 31 idiomas com uso de tradutor eletrônico. 

Inscrição 

Vir diretamente ou entrar em contato por email, telefone ou fax. 

Dados necessários:①Nome、②Horário preferencial、③Nacionalidade、

④Sexo、⑤Número de telefone、⑥Endereço、⑦Conteúdo da Consulta.  

Informações 

Fundação de Intercâmbio Internacional de Ishikawa 

〒９２０-０８５３ Kanazawa-shi,Hon-machi 1-5-3, Rifare, 3ºandar 

TEL：０７６-２６２-５９３２ FAX:０７６-２２２-５９３２ 

Ｅmail:kikaku3@ifie.or.jp 

 
Consulta Jurídica 

Venha ouvir a opinião de um advogado ou notário de procedimentos 

administrativos sobre problemas relacionados à familia, local de trabalho, 

cotidiano, visto, etc. 



Horário de 

Atendimento 

●Notário 1ª Quinta-Feira do Mês.  

●Advogado 3ªQuinta-Feira do Mês 

 Horários ①１３：００ às１３：３０ ou ②１３：３０ às １４：００ 

Via de regra, 30 minutos por pessoa 

Local 
Centro de Intercâmbio Internacional de Ishikawa（Kanazawa-

shi,Hon-machi 1-5-3, Rifare, 3ºandar）  

Conselheiro 
●Notário(Associação dos Notários de Ishikawa) 

●Advogado(Associação dos Advogados de Kanazawa) 

Taxa Gratuito 

Idiomas Inglês,Chinês, Coreano, Português e Russo 

Vagas 
●Notário 4 vagas/dia 

●Advogado 2 vagas/dia 

Conteúdo da 

Consulta 

Ex.:Visto,Categorias de Permanência,Casamento/divórcio 

internacional, Herança, Impostos, Seguro de Saúde, Pensão, 

Trabalho,Salário, Dívidas,Acidente de trânsito,etc. 

Inscrição 

Vir diretamente ou entrar em contato por email, telefone ou fax. 

Dados necessários: ①Nome、②Horário preferencial、③

Nacionalidade、④Sexo、⑤Número de telefone（de preferência 

celular）,⑥Endereço、⑦Conteúdo da Consulta (explicação simples),

⑧Se precisa ou não de intérprete (caso precisar dizer qual idioma) 

Email/Fax pode ser na sua língua materna. 

Então, nós entraremos em contato com você 

Atenção 

Por favor, chegue 10 minutos antes do horário da sua consulta. 

Em caso de cancelamento, nos avise o mais cedo possível. 

Caso necessite de intérprete, você pode pedir quando fizer a reserva, 

mas há a possibilidade de o intérprete não estar disponível. 

Informações 

Fundação de Intercâmbio Internacional de Ishikawa 

〒９２０-０８５３ Kanazawa-shi,Hon-machi 1-5-3, Rifare, 3ºandar 

TEL：０７６-２６２-５９３２ FAX:０７６-２２２-５９３２ 

Ｅmail:kikaku3@ifie.or.jp 

 

  Clique no link abaixo para acessar as informações do serviço em nossa homepage. 

 http://www.ifie.or.jp/japan/foreigners/useful_info/triophone_home.html    

http://www.ifie.or.jp/japan/foreigners/useful_info/triophone_home.html

