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Niigata International Association

Thành viên cá nhân: 3,000 yên

Thành viên đoàn thể: 10,000 yên

Trung tâm giao lưu quốc tế 
T ỉ n h  N i i g a t a  n ằ m  c ạ n h  
“Trung tâm tư vấn người 
nước ngoài Niigata”,  là nơi 
tập trung nhiều tài l iệu và 
thông tin liên quan đến giao 
lưu quốc tế. Ngoài việc có 
thể tự do xem các tờ rơi,  
sách, tạp chí, báo … thì ở đây 
cũng tổ chức các sự kiện. Đây là địa điểm mà bất cứ ai cũng 
có thể sử dụng nên xin hãy đừng ngại ghé qua!

Hãy đến với 
Trung tâm giao lưu quốc tế Tỉnh Niigata

“Trung tâm tư vấn người 
nước ngoài Niigata” được 
Hiệp hội giao lưu quốc tế 
Tỉnh Niigata (NIA) vận hành 
theo ủy thác từ Tỉnh Niigata. 
NIA thực hiện rất nhiều các 
chương trình như giao lưu 
quốc tế, hợp tác quốc tế, thúc 
đẩy xây dựng địa phương chung sống đa văn hóa với sự tham 
gia đông đảo của nhiều tầng lớp người dân địa phương, nhằm 
mục tiêu xây dựng Tỉnh Niigata mở cửa với thế giới. 

Hiệp hội giao lưu quốc tế Niigata Bản đồ đường điBản đồ đường đi

Tiếng
Việt

Ngày thường  Sáng 9:00~ Chiều 5:30
Đóng cửa ngày thứ 7, Chủ nhật, ngày lễ (trừ khi tổ chức sự kiện), 29/12-3/1

Thời gian mở cửa

Hiệp hội giao lưu quốc tế Tỉnh Niigata

（Thời điểm Tháng 4/2020）

025-249-8122
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外国人相談センター新潟

【朱鷺メッセ内】

Foreign Resident Consultation Center of Niigata

新潟県国際交流協会
Niigata International Association
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Bandaijima Building 2F Floor MapBandaijima Building 2F Floor Map
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ATMXin hãy trở thành Thành viên hỗ trợ NIA

Lợi ích chung dành cho thành viên cá nhân, đoàn thể
■Cho mượn quốc kỳ, trang phục dân tộc, sách, cho phép 

trưng bày bảng thông tin tại Trung tâm giao lưu quốc tế, 
được nhận tư liệu do Hiệp hội phát hành và các tờ rơi giới 
thiệu sự kiện

Lợi ích dành cho thành viên đoàn thể
■Được sử dụng tiền trợ cấp cho hoạt động thúc đẩy quốc tế 

hóa (tối đa 20 vạn yên)

Lợi ích dành cho cá nhân
■Tặng phiếu giảm giá vào cửa Bảo tàng mỹ thuật Tỉnh, áp 

dụng giảm giá ăn uống tại các nhà hàng trong Tỉnh

Phí
thường

niên

外国人相談センター新潟外国人相談センター新潟
Foreign Resident Consultation
Center of Niigata
Foreign Resident Consultation
Center of Niigata



Chúng tôi hỗ trợ cho những người đang lo lắng 

hoặc gặp vấn đề trong cuộc sống tại Nhật Bản 

do khác biệt ngôn ngữ, văn hóa, phong tục…

Trung tâm tư vấn 
người nước ngoài Niigata

Trao đổi tư vấn hoặc cung cấp thông tin về mọi mặt của cuộc sống gồm: Tư 
cách lưu trú, công việc, giáo dục, y tế, phúc lợi… 
Không thực hiện biên dịch văn bản công, thực hiện phiên dịch, biên dịch cho mục đích cá nhân hoặc 
mục đích lợi nhuận, phái cử phiên dịch.

Nội dung tư vấn

Số điện thoại tư vấnSố điện thoại tư vấn Địa chỉ Email tư vấnĐịa chỉ Email tư vấn

Niigata-shi, Chuuou-ku, Bandaijima 5-1  
Tầng 2 Tòa nhà Bandaijima

025-241-1881 nia10@niigata-ia.or.jp

Đến trực tiếp, gọi điện thoại, E-mail 
Không cần đặt trước, tư vấn miễn phí (Người xin tư vấn chịu cước điện thoại)

Cách thức tư vấn

Ngôn ngữ hỗ trợ

Ngôn ngữ khác

Tiếng Hàn Quốc, Nepal, 
Indonesia...

Dùng máy tính bảng để hỗ trợ tư vấn10：00 - 14：00

Thứ 5

Tiếng Tây Ban Nha

10：00 - 14：00

Thứ 5

Tiếng Bồ Đào Nha

10：00 - 16：00

Thứ 3

Tiếng Việt

10：00 - 17：00

Thứ 3

Tiếng Thái

10：00 - 14：00

Thứ 2

Tiếng Tagalog 

10：00 - 17：00 10：00 - 17：00

10：00 - 14：00

10：00 - 17：00

Tiếng Nhật

Thứ 2 - Thứ 6 Thứ 4
Thứ 2
Thứ 5

10：00 - 17：00
Thứ 2 - Thứ 6

Thứ 6

Tiếng AnhTiếng Trung Quốc

Đây là cửa sổ tư vấn các vấn đề bằng nhiều ngôn ngữ cho người nước ngoài cùng gia đình và những người liên quan.
Chúng tôi liên kết với các cơ quan công và cơ quan liên quan khác nên có thể hỗ trợ giải quyết vấn đề bằng cách kết nối đến các cửa sổ phụ trách cần thiết.
Quyền riêng tư được tuyệt đối bảo vệ. Xin hãy đừng ngại đến trao đổi!

Thời gian mở cửa sổ tư vấn

(Sau 16:30 ngừng tiếp nhận tư vấn)
10:00~17:00 từ Thứ 2 đến Thứ 6
Thời gian hỗ trợ phiên dịch các ngôn ngữ như bảng bên phải đây.

10:00-17:00 Thứ 3 hàng tuần (Tiếng Nhật, Tiếng Anh, Tiếng Trung Quốc, Tiếng Thái, Tiếng Việt)
○Tư vấn giáo dục

10:00-17:00 Thứ 4 của tuần thứ 4 mỗi tháng (Tiếng Nhật, Tiếng Trung Quốc)
○Tư vấn thủ tục hành chính

13:00-17:00 Thứ 3 của tuần thứ 2 mỗi tháng (Tiếng Nhật, Tiếng Trung Quốc, Tiếng Thái, Tiếng Việt)
○Tư vấn thủ tục Xuất nhập cảnh

13:00-17:00 Thứ 5 của tuần thứ 3 cách tháng
 (Tiếng Nhật, Tiếng Anh, Tiếng Trung Quốc, Tiếng Tây Ban Nha, Tiếng Bồ Đào Nha)

○Tư vấn pháp luật

Tư vấn chuyên môn
Các chuyên gia ở các lĩnh vực sẽ hỗ trợ tư vấn. (Ưu tiên đặt trước)

Lịch có thể thay đổi


