Fukuoka Multilingual Assistance and Information Center

Việt Nam/R2.3

Trung tâm tư vấn cho người nước ngoài tỉnh Fukuoka
Miễn phí

Tư cách
lưu trú

Học tập
tiếng Nhật

Làm thủ tục tại các
trụ sở hành chính

Công việc

Bệnh viện,

Chỗ ở

bảo hiểm
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Khi có điều gì muốn biết hoặc khi gặp rắc rối, hãy điện thoại
hoặc đến quầy tư vấn của chúng tôi. Có thể liên hệ tư vấn bằng
nhiều ngôn ngữ. Có thể liên hệ tư vấn bằng email.
Ngôn ngữ có thể sử dụng

Hỗ trợ 19 ngôn ngữ

Tiếng Nhật Bản, tiếng Anh, tiếng Trung Quốc, tiếng Hàn Quốc,
tiếng Việt Nam, tiếng Nepal, tiếng Indonesia, tiếng Tagalog, tiếng Thái Lan,
tiếng Malay, tiếng Tây Ban Nha, tiếng Pháp, tiếng Đức, tiếng Ý, tiếng Nga,
tiếng Bồ Đào Nha, tiếng Myanmar, tiếng Khmer, tiếng Mông Cổ
Địa điểm

Lối vào Kokusai Hiroba-Tầng, 3F ACROS Fukuoka
1-1-1 Tenjin, quận Chuo, thành phố Fukuoka,

Đường Meiji-dori

tỉnh Fukuoka

Thời gian tiếp nhận

Ga Nishitetsu
Fukuoka

10：00 - 19：00
(ngoại trừ kỳ nghỉ năm mới)
Email

fukuoka-maic@kokusaihiroba.or.jp

Tenjin Core

Trụ sở chính
Best Denki
(Tổ chức tài chính công ích)

IMS

Trung tâm giao lưu quốc tế tỉnh
Fukuoka (3F ACROS Fukuoka)

Trụ sở hành chính
thành phố
Fukuoka

Công viên trung
tâm Tenjin

Daimaru
Đại lộ Kokutai-doro

Fukuoka Multilingual Assistance and Information Center
If you are in trouble or need assistance, please feel free to call us or come to the center.
Operating hours 10:00 - 19:00 (Closed year-end and New Year holidays)
Address 3rd Floor, ACROS Fukuoka,1-1-1 Tenjin,Chuo-ku,Fukuoka city

Liên hệ tư vấn và tiền điện thoại đều miễn phí

つなぐ

こーる

0120-279-906

Tổ chức tài chính công ích Trung tâm giao lưu quốc tế tỉnh Fukuoka
Tầng 3, ACROS Fukuoka ,1-1-1 Tenjin, quận Chuo, thành phố Fukuoka, tỉnh Fukuoka

