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Trung tâm tư vấn tổng hợp cộng sinh đa văn 
hóa tỉnh Shizuoka (Kameria)

静岡市駿河区南町14-1 

水の森ﾋﾞ ﾙ2階

静岡県国際交流協会内

054-204-2000

10:00～16:00 từ thứ 2 đến thứ 6
Nghỉ giải lao 1 tiếng

Tiếng Bồ Đào Nha, tiếng Anh, tiếng Trung 
v.v.
Tiếng Việt (thứ 3, thứ 5)

・Không cần đặt lịch qua điện thoại trước khi đến
・Có thể tư vấn qua điện thoại, email
mail：sir07@sir.or.jp
LineID：sirlinejpn01
Skype：siradviser
Messenger ID：@adviser.shizuoka
Facebook Account：Adviser Shizuoka
FAX：054-202-0932

http://www.sir.or.jp  

Trung tâm tư vấn tổng hợp cộng sinh đa văn 
hóa 
TP Shizuoka (Shimizu)

静岡市清水区旭町6-8 

市役所清水庁舎2階

静岡市国際交流協会清水支部

052-354-2009

8:30～17:15 từ thứ 2 đến thứ 6
Nghỉ trưa 12:00～13:00

Tiếng Anh, tiếng Bồ Đào Nha v.v.
・Không cần đặt lịch qua điện thoại trước khi đến
・Có thể tư vấn qua điện thoại

https://samenet.jp/vi/

Trung tâm tư vấn tổng hợp cộng sinh đa văn 
hóa 
TP Shizuoka (UBND)

静岡市葵区追手町5-1 市役所17階

静岡市国際交流協会 

054-273-5931

8:30～17:15 từ thứ 2 đến thứ 6
13:00～17:00 thứ 6 (Tiếng Việt)
Nghỉ trưa 12:00～13:00

Tiếng Anh, tiếng Trung v.v.
Tiếng Việt

・Không cần đặt lịch qua điện thoại trước khi đến
・Có thể tư vấn qua điện thoại

https://samenet.jp/vi/

Trung tâm tư vấn tổng hợp cộng sinh đa văn 
hóa 
TP Shizuoka (Suruga)

静岡市駿河区南八幡10-40

駿河区役所3階

054-354-2009

8:30～17:15 thứ 2
Nghỉ trưa 12:00～13:00

Tiếng Anh
・Không cần đặt lịch qua điện thoại trước khi đến
・Có thể tư vấn qua điện thoại

https://samenet.jp/vi/

Trung tâm (một cửa) tư vấn tổng hợp cộng sinh 
đa văn hóa tỉnh Hamamatsu

浜松市中区早馬町2-1 

ｸﾘ ｴ ﾄー浜松4階
9:00～17:00

Tiếng Bồ Đào Nha, tiếng Anh, tiếng Trung 
v.v.
Tiếng Việt

http://www.hi-hice.jp/hmc/

Phòng quốc tế ban tự trị khu vực UBND 
TP Memazu

沼津市御幸町16-1
8:30～17:15 từ thứ 2 đến thứ 6
Nghỉ trưa 12:00～13:00

Tiếng Anh, tiếng Trung, tiếng Tây Ban Nha, 
tiếng Bồ Đào Nha

・Không cần đặt lịch qua điện thoại trước khi đến
・Có thể tư vấn qua điện thoại

https://www.city.numazu.shizuoka.
jp/shisei/office/ichiran/kikaku/chiik
ijichi/soudan/index.htm

Bộ phận tư vấn dành cho người nước ngoài ở 
TP Mishima

三島市中央町5-5

市役所中央町別館2階  国際交流室

055-983-2645

8:30～17:15 từ thứ 2 đến thứ 6 Tiếng Anh, tiếng Trung
https://www.city.mishima.shizuoka
.jp/ipn046297.html

Bộ phận tư vấn dành cho người nước ngoài ở 
TP Mishima

三島市北田町4-47 市役所本館1階

市民生活相談センター

055-983-2621

8:30～17:15 
①Thứ 2, thứ 5 
②thứ 3, thứ 6 
Nghỉ trưa 12:00～13:00

①Tiếng Bồ Đào Nha
②Tiếng Tây Ban Nha

https://www.city.mishima.shizuoka
.jp/ipn046297.html

Ban đời sống người dân UBND TP Fujinomiya
Phòng tư vấn đời sống bộ phận tư vấn dành 
cho người nước ngoài 

富士宮市弓沢町 150

0544-22-1246

8:30～17:00 từ thứ 2 đến thứ 6
Nghỉ trưa 12:00～13:00

Tiếng Bồ Đào Nha, tiếng Tây Ban Nha ・Có thể tư vấn qua điện thoại
http://www.city.fujinomiya.lg.jp/cit
izen/llti2b0000002co5.html

Hội giao lưu quốc tế Ito
伊東市松川町3-4太田ﾋﾞﾙ2階

0557-32-4666
10:00～17:00 từ thứ 2 đến thứ 6

Tiếng Anh 
Ngôn ngữ khác (cần liên lạc trước)

・Không cần đặt lịch qua điện thoại trước khi đến
・Có thể tư vấn qua điện thoại, email  
(iair-pr@i-younet.ne.jp)

http://iairito.jp/

Phòng giao lưu quốc tế TP Fuji (FILS)
富士市富士町20-1

0545-64-6400

13:00～21:00 từ thứ 3 đến thứ 6 
10:00～18:00 thứ 7, chủ nhật

Tiếng Anh, tiếng Trung v.v.
Ngôn ngữ khác

https://www.city.fuji.shizuoka.jp/m
achi/c1105/rn2ola000002fjg5.html

Bộ phận thông tin dành cho người nước ngoài 
(TP Iwata)

磐田市国府台3

0538-37-4811

8:30～17:15 từ thứ 2 đến thứ 7
Nghỉ trưa 12:00～13:00
14:00～17:00 thứ 3, thứ 5 (tiếng Việt)

Tiếng Anh, tiếng Trung v.v. 
Tiếng Việt

https://www.city.iwata.shizuoka.jp/
kurashi_tetsuzuki/nayami_soudan/
gaikokujinsougou_soudan/10016
12.html

Trung tâm tư vấn tổng hợp cộng sinh đa văn 
hóa 
TP Yaizu

焼津市本町2-16-32

054-626-2191

8:30～17:00 từ thứ 2 đến thứ 6
Nghỉ trưa 12:00～13:00

Tiếng Anh, tiếng Bồ Đào Nha v.v.
・Có thể tư vấn qua điện thoại
・Nên đặt lịch qua điện thoại trước khi đến

https://www.city.yaizu.lg.jp/g01-
006/006.html

Bộ phận tư vấn hỗ trợ đời sống dành cho 
người nước ngoài TP Kakegawa

掛川市長谷1-1-1

掛川市役所2階ﾃﾗｽ

9:00～16:00 từ thứ 2 đến thứ 6
Nghỉ trưa 12:00～13:00

Tiếng Anh, tiếng Bồ Đào Nha 
https://kakegawa-
life.com/project/multicultural-
symobisis/

Bộ phận tư vấn Yorozu TP Fujieda
藤枝市岡出山1-11-1

054-643-3318
13:30～16:00 thứ tư (thứ 2 và thứ 4 của tháng) Tiếng Bồ Đào Nha

・Không cần đặt lịch trước (giờ tiếp nhận 
13:30～15:00)
・Không thể tư vấn qua điện thoại, email

https://www.city.fujieda.shizuoka.j
p

Bộ phận tư vấn dành cho người nước ngoài 
TP Gotenba

御殿場市萩原483

市役所くらしの安全課内

0550-82-8400

9:00～17:00 từ thứ 2 đến thứ 6
Nghỉ trưa 12:00～13:00

Tiếng Tây Ban Nha, tiếng Bồ Đào Nha
https://www.city.fuji.shizuoka.jp/m
achi/c1103/fmervo00000012pt.ht
ml

【TP Kufuroi】Bộ phận tư vấn dành cho 
người nước ngoài

袋井市新屋1-1-15

0538-43-8070

9:00～16:00 từ thứ 2 đến thứ 6
9:00～12:00 thứ 7

Tiếng Anh, tiếng Trung v.v.
Tiếng Việt (không định kì)

http://harococo.com/guide/

UBND TP Susono
Phòng tư vấn dành cho người dân tầng 1 phía 
bắc

裾野市佐野1059

055-992-1111
9:00～12:00 thứ 4 Tiếng Bồ Đào Nha, tiếng Tây Ban Nha ・Không cần đặt lịch qua điện thoại trước khi đến

http://www.city.susono.shizuoka.j
p/kurashi/5/1/3299.html

【TP Kosai】Bộ phận tổng hợp dành cho 
người nước ngoài

湖西市吉美3268　

市役所1階

053-576-1213

9:00～16:30 từ thứ 2 đến thứ 6
Tiếng Bồ Đào Nha, tiếng Tây Ban Nha v.v.
Ngôn ngữ khác

https://www.city.kosai.shizuoka.jp
/soshikiichiran/shiminka/kyodo/1_
1/generaldesk/9709.html

Ban hỗ trợ người dân UBND TP Izu 
伊豆小立野38-2

0558-72-9858
9:00～17:15 từ thứ 3 đến thứ 6 Tiếng Nhật

・Không cần đặt lịch qua điện thoại trước khi đến
・Có thể tư vấn qua điện thoại

http://www.city.izu.shizuoka.jp/gy
ousei/index.html

Bộ phận tư vấn dành cho người nước ngoài ở 
TP Kikugawa

菊川市堀之内61

0537-35-0925
8:15～17:00 từ thứ 2 đến thứ 6

Tiếng Anh, tiếng Tây Ban Nha v.v.
Tiếng Việt

・Có thể tư vấn qua điện thoại, email
http://www.city.kikugawa.shizuok
a.jp/chiikishien/soudanmadoguchi.
html

Bộ phận tư vấn tổng hợp cộng sinh đa văn hóa 
thị trấn Yoshida

吉田町住吉87

吉田町役場１階

0548-33-2135

8:15～17:00 từ thứ 2 đến thứ 6, chủ nhật (thứ 2 
của tháng)
Nghỉ trưa 12:00～13:00

Tiếng Anh, tiếng Bồ Đào Nha v.v.
Ngôn ngữ khác

http://www.town.yoshida.shizuoka
.jp/1848.htm#BaseTable
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【Tỉnh】Trung tâm cộng sinh đa văn hóa Aichi
名古屋市中区三の丸2-6-1

愛知県三の丸庁舎 1階

052-961-7902

10:00～18:00 từ thứ 2 đến thứ 7
Tiếng Anh, tiếng Bồ Đào Nha, tiếng Trung 
v.v.
Tiếng Việt

http://www2.aia.pref.aichi.jp/sodan
/vnm/sodancorner.html

【TP Nagoya】Trung tâm quốc tế Nagoya
名古屋市中村区那古野1-47-1

052-581-0100

9:00～19:00 từ thứ 3 đến chủ nhật
13:00～17:00 thứ 4 đến chủ nhật (Tiếng Việt)
Cần xác nhận lại thời gian

Tiếng Anh, tiếng Trung v.v.
Tiếng Việt

https://www.nic-
nagoya.or.jp/tieng_viet/

Bộ phận tư vấn tổng hợp dành cho người nước 
ngoài TP Toyohashi (Infopia)

豊橋市駅前大通2-33-1

開発ﾋﾞﾙ3階

豊橋市国際交流協会内

090-1860-0783

9:00～17:00 từ thứ 2 đến chủ nhật
Tiếng Anh, tiếng Bồ Đào Nha, tiếng Trung 
v.v.
Ngôn ngữ khác

・Có thể tư vấn qua điện thoại, email
http://www.toyohashi-tia.or.jp/tia-
new-infopia.html

Bộ phận tư vấn dành cho người nước ngoài 
TP Toyohashi

豊橋市今橋町1

市役所多文化共生・国際課(東館11

階)

0532-51-2023(英語、タガログ語)

9:00～16:00 từ thứ 2 đến thứ 6
Nghỉ trưa 12:00～13:00

Tiếng Anh, tiếng Bồ Đào Nha, tiếng Tagalog
・Tư vấn các vấn đề liên quan đến thủ tục ở UBND
・Có thể tư vấn qua điện thoại

https://www.city.toyohashi.lg.jp/7
413.htm

Trung tâm giao lưu quốc tế Ribura TP Okazaki 
(LICC)

岡崎市康生通西4-71

図書館交流ﾌﾟﾗｻﾞ3階 

0564-23.3148

9:15～17:00
Nghỉ thứ 4

Tiếng Anh, tiếng Trung, tiếng Tây Ban Nha 
v.v.
Tiếng Việt (thứ 2, thứ 6)

https://www.city.okazaki.lg.jp/150
0/1506/p012191.html

Bộ phận tư vấn dành cho người nước ngoài 
TP Okazaki

岡崎市十王町2-9 

市役所東庁舎2階

0564-23-6480

8:30～17:15 từ thứ 2 đến thứ 6
Tiếng Bồ Đào Nha, tiếng Anh, tiếng Trung 
v.v.

http://www.city.okazaki.lg.jp/1550
/1556/282500/p019660.html

【TP Ichinomi】Quảng trường Wellcome giao 
lưu quốc tế

一宮市栄3-1-2

尾張一宮駅前ﾋﾞﾙ3階

市民活動支援ｾﾝﾀｰ内

9:30～10:30 chủ nhật đầu tiên của tháng Tiếng Anh, tiếng Trung v.v.
・Không cần đặt lịch qua điện thoại trước khi đến
・Không thể tư vấn qua điện thoại, email

https://www.city.ichinomiya.aichi.j
p/iia/1012168.html

Bộ phận tư vấn dành cho người nước ngoài 
Khu tư vấn dành cho người dân TP Kasugai

春日井市鳥居松町5-44

0568-85-6620

9:00～16:00 thứ 4
Nghỉ trưa 12:00～13:00

Tiếng Anh (tuần đầu tiên), tiếng Bồ Đào Nha, 
tiếng Tây Ban Nha

Chỉ thứ tư (đầu tiên~thứ 4 của tháng)
・Không cần đặt lịch qua điện thoại trước khi đến
・Có thể tư vấn qua điện thoại

https://www.city.kasugai.lg.jp/shi
min/kurashi/syohi/sodan/gaikokus
odan.html

Bộ phận tư vấn dành cho người nước ngoài 
TP Toyokawa

豊川市諏訪1-1

0533-89-2158
8:30～17:15 từ thứ 2 đến thứ 6

Tiếng Bồ Đào Nha, tiếng Anh, tiếng Trung, 
tiếng Hàn v.v.
Tiếng Việt (sáng thứ 3, thứ 5)

・Không cần đặt lịch qua điện thoại trước khi đến
・Có thể tư vấn qua điện thoại hàng ngày (tiếng Bồ 
Đào Nha, tiếng Tây Ban Nha, tiếng Anh)

http://www.city.toyokawa.lg.jp/vie
tnamese/index.html

Các tổ chức hỗ trợ tư vấn dành cho người nước ngoài　＝Khu vực Chubu＝

Aichi

Shizuoka



Bộ phận tư vấn đời sống dành cho người nước 
ngoài TP Kariya

刈谷市東陽町1-1

市役所くらし安心課

0566-62-1058

8:30～17:00 từ thứ 2 đến thứ 6
Nghỉ trưa 12:00～13:00

Tiếng Tây Ban Nha, tiếng Anh, tiếng Trung 
v.v.

・Đối tượng là người dân thành phố Kariya
・Không cần đặt lịch qua điện thoại trước khi đến
・Có thể tư vấn qua điện thoại

https://www.city.kariya.lg.jp/kuras
hi/kotsu/gaikokujin-sodan.html

Bàn dịch vụ đa ngôn ngữ TP Toyota
豊田市西町3-60

南庁舎1階市民相談課内

0565-34-6626

8:30～17:15 từ thứ 2 đến thứ 6
Tiếng Anh, tiếng Trung, tiếng Hàn, tiếng Bồ 
Đào Nha v.v.
Tiếng Việt

・Có thể tư vấn qua điện thoại (tiếng Anh, tiếng Bồ 
Đào Nha, tiếng Tây Ban Nha)
・Có "bàn dịch vụ đa ngôn ngữ" tại 5 địa điểm khác 
trong thành phố

https://www.city.toyota.aichi.jp/ku
rashi/seikatsusodan/gaikoku/1032
742.html

Bộ phận tư vấn dành cho người nước ngoài 
TP Anjyo

安城市桜町18-23 

市役所市民課

0566-71-2268

8:30～17:15 từ thứ 2 đến thứ 6
Tiếng Bồ Đào Nha, tiếng Philippin, tiếng 
Trung

・Không cần đặt lịch qua điện thoại trước khi đến
・Có thể tư vấn qua điện thoại

https://www.city.anjo.aichi.jp

Bộ phận tư vấn dành cho người nước ngoài 
TP Nishio

西尾市寄住町下田22

0563-65-2383
8:30～17:15 từ thứ 2 đến thứ 6

Tiếng Anh, tiếng Trung v.v.
Tiếng Việt 

・Không cần đặt lịch qua điện thoại trước khi đến
・Có thể tư vấn qua điện thoại bằng tiền Việt, tiếng Bồ 
Đào Nha

https://www.city.nishio.aichi.jp/in
dex.cfm/6,67339,26,338,html

Bộ phận tư vấn dành cho người nước ngoài 
TP Inuyama

犬山市犬山東畑36

0568-44-0343
13:00～16:30 thứ 6

Tiếng Bồ Đào Nha, tiếng Trung, tiếng Anh 
v.v.

・Có thể tư vấn qua điện thoại
https://www.city.inuyama.aichi.jp/a
bout/foreignlanguage.html

Hội giao lưu quốc tế TP Konan
江南市古知野町古渡142-2

0587-56-7390

10:00～15:00 từ thứ 2 đến thứ 6
Nghỉ trưa 12:00～13:00

Tiếng Trung, tiếng Bồ Đào Nha, tiếng Tây 
Ban Nha v.v.

http://konan-ksi.com/

Bộ phận tư vấn dành cho người nước ngoài 
TP Komakishi

小牧市堀の内3-1

市役所本庁舎2階 多文化共生推進室

0568-76-1675

9:00～17:00 từ thứ 2 đến thứ 6
Nghỉ trưa 12:00～13:00

Tiếng Bồ Đào Nha, tiếng Tây Ban Nha, 
tiếng Anh 

・Có trường hợp không trực

http://translate.google.com/translate
?sl=ja&tl=vi&u=http://www.city.ko
maki.aichi.jp/admin/shimin/life/tab
unka/26603.html

Hội tư vấn tiếng Bồ Đào Nha TP Inazawa
稲沢市稲府町1

市役所1階相談室

0587-32-1125

9:30～12:30 thứ sáu (đầu tiên và thứ 3 của 
tháng)

Tiếng Bồ Đào Nha
http://www.city.inazawa.aichi.jp/ev
ent/sodan/1006023.html

Bộ phận tổng hợp dành cho người nước ngoài 
TP Oobu (hỗ trợ y tế)

大府市中央町5-70

0562-45-6219

8:30～17:15 từ thứ 2 đến thứ 6
8:30～19:15 thứ 4
13:00～17:00 thứ tư thứ 4 của tháng (Tiếng 
Việt)

Tiếng Bồ Đào Nha, tiếng Anh v.v.
Tiếng Việt

・Trong trường hợp không có phiên dịch sẽ sử dụng 
máy thông dịch

https://www.city.obu.aichi.jp/forei
gners/index.html

Bộ phận tư vấn dành cho người nước ngoài 
TP Chita

知多市緑町1 市役所市民相談室

0562-36-2648

9:00～16:00 thứ 2, thứ 3
Nghỉ trưa 12:00～13:00
9:00～12:00 thứ 5, thứ 6

Tiếng Bồ Đào Nha, tiếng Tây Ban Nha
・Không cần đặt lịch qua điện thoại trước khi đến
・Có thể tư vấn qua điện thoại

http://www.city.chita.lg.jp

Khu tư vấn dành cho người dân UBND TP 
Chita

知立市広見3-1 市役所2階

0566-83-1111(内線159)

9:30～16:00 từ thứ 2 đến thứ 6
Nghỉ trưa 12:00～13:00

Tiếng Bồ Đào Nha ・Tư vấn về các nghiệp vụ của Ủy ban nhân dân
http://www.city.chiryu.aichi.jp/kur
ashi/sodan/1451813601920.html

Nhà Moyaiko TP Chita (Trung tâm cộng sinh đa 
văn hóa)

知立市昭和9-2 

知立団地74号棟3号室

9:00～12:00 thứ 6
10:00～15:00 thứ 7
Nghỉ trưa 12:00～13:00

Tiếng Bồ Đào Nha ・Tư vấn tất cả các vấn đề đời sống
http://www.city.chiryu.aichi.jp/kur
ashi/foreigner/1451813615480.ht
ml

Bộ phận tổng hợp TP Takahama (nhóm tổng 
hợp dành cho người dân ở tầng 1)

高浜市青木町4-1-2

0566-52-1111
8:30～17:00 từ thứ 2 đến thứ 6

Tiếng Anh, tiếng Bồ Đào Nha
Ngôn ngữ khác

https://www.city.takahama.lg.jp/so
shiki/shimin/

【TP Iwakura】Bộ phận hỗ trợ người nước 
ngoài

愛知県岩倉市栄町1-66 8:30～17:00 từ thứ 2 đến thứ 6
Tiếng Anh, tiếng Bồ Đào Nha v.v.
Ngôn ngữ khác

https://www.city.iwakura.aichi.jp/0
000004152.html

Bộ phận tư vấn dành cho người nước ngoài 
TP Toyoake

豊明市新田町子持松1-1市役所

0562-92-8306
9:00～17:00 từ thứ 2 đến thứ 6

Tiếng Bồ Đào Nha, tiếng Anh v.v.
Tiếng Việt

・Không cần đặt lịch qua điện thoại trước khi đến
https://www.city.toyoake.lg.jp/139
24.htm

Bộ phận tư vấn dành cho người nước ngoài 
thị trấn Kota

幸田町大字菱池字元林1-1

町役場　企画政策課

0564-62-1111（内線331）

10:00～17:00 từ thứ 2 đến thứ 6
Nghỉ trưa 12:00～13:00

Đa ngôn ngữ
・Thông dịch qua điện thoại bởi bên thứ 3 (19 ngôn 
ngữ)
・Máy thông dịch (74 ngôn ngữ)

https://www.town.kota.lg.jp/soshi
ki/0/906.html

Tên tỉnh/ thành phố Tên tổ chức Địa chỉ và số điện thoại Thời gian làm việc Ngôn ngữ tiếp nhận Thông tin khác Đường link

Trung tâm tư vấn dành cho người nước ngoài ở 
tỉnh Gifu

岐阜市柳ｹ瀬通1-12 

岐阜中日ﾋﾞﾙ2階

058-263-8066

9:30～16:30 từ thứ 2 đến thứ 6, chủ nhật
Tiếng Anh, tiếng Trung, tiếng Bồ Đào Nha 
v.v.
Tiếng Việt

・Không cần đặt lịch qua điện thoại trước khi đến
・Không cần đặt lịch qua điện thoại trước khi đến
・Tổ chức định kì buổi tư vấn về tâm lý, hành chính, 
tư vấn tại nhà (cần đặt lịch trước)

http://www.gic.or.jp

【TP Gifu】Bộ phận tư vấn đời sống dành cho 
người nước ngoài

岐阜市司町40-5 

みんなの森 ぎふﾒﾃﾞｨｱｺｽﾓｽ1階

多文化交流ﾌﾟﾗｻﾞ

058-263-1741

10:00～16:00
Nghỉ trưa 12:00～13:00
Nghỉ thứ 3 cuối cùng của tháng 

Tiếng Anh, tiếng Trung, tiếng Bồ Đào Nha 
v.v.
Tiếng Việt (chủ nhật)

http://www.ccn.aitai.ne.jp/~gk370
0cc/index.htm

Bộ phận tư vấn dành cho người nước ngoài ở 
TP Ogaki

大垣市丸の内2-29

0584-47-8562
8:30～17:15 từ thứ 2 đến thứ 6

Tiếng Anh, tiếng Bồ Đào Nha
Ngôn ngữ khác

・Không cần đặt lịch qua điện thoại trước khi đến
・Có thể tư vấn qua điện thoại

https://www.city.ogaki.lg.jp/0000
048209.html

Ban chiến lược nước ngoài UBND TP Takayama
高山市花岡町2-18

0577-35-3346

8:15～17:15 từ thứ 2 đến thứ 6
Nghỉ trưa 12:00～13:00

Tiếng Anh, tiếng Trung
・Cần đặt lịch qua điện thoại trước khi đến
・Có thể tư vấn qua điện thoại, email

https://www.city.takayama.lg.jp/in
dex.html

【TP Kakamigahara】Bộ phận tư vấn đời sống 
bằng tiếng Bồ Đào Nha 

各務原市那加桜町2-186

産業文化ｾﾝﾀｰ1階 国際交流ｻﾛﾝ

058-383-1417

9:00～17:00 từ thứ 2 đến thứ 6 Tiếng Anh, tiếng Bồ Đào Nha
https://www.city.kakamigahara.lg.j
p/life/foreigners/index.html

【TP Kani】Bộ phận tư vấn dành cho người 
dân người nước ngoài

可児市広見1-1 

市役所人づくり課

0574-62-1500

9:00～17:00 từ thứ 2 đến thứ 6
Tiếng Anh, tiếng Bồ Đào Nha, tiếng 
Philippin

・Có thể tư vấn qua điện thoại
https://www.city.kani.lg.jp/secure/
17607/16shiryou6.pdf

【TP Kani】
Bộ phận tư vấn dành cho người nước ngoài

可児市下恵土1185-7

可児市多文化共生ｾﾝﾀｰ

0574-50-8841

9:00～18:00 từ thứ 5 đến thứ 3, ngày lễ Tiếng Anh, tiếng Bồ Đào Nha v.v. ・Có thể tư vấn qua điện thoại
https://www.city.kani.lg.jp/3376.h
tm

Trung tâm hỗ trợ tự lập dành cho người nước 
ngoài định cư ở thị trấn Sakahogi

加茂郡坂祝町取組46-18

0574-26-7111

9:00～17:00 từ thứ 2 đến thứ 6
Nghỉ trưa 12:00～13:00

Tiếng Bồ Đào Nha
・Không cần đặt lịch qua điện thoại trước khi đến
・Có thể tư vấn qua điện thoại, email 
(gaikokujinshien@town.sakahogi.lg.jp)

https://www.gic.or.jp/foreigner/fore
ignlang/

Tên tỉnh/ thành phố Tên tổ chức Địa chỉ và số điện thoại Thời gian làm việc Ngôn ngữ tiếp nhận Thông tin khác Đường link

【Tỉnh】Trung tâm hỗ trợ tư vấn dành cho 
người nước ngoài Mie (MieCo)

津市羽所町700 アスト津3階

080-3300-8077
9:00～17:00 từ thứ 2 đến thứ 6

Tiếng Anh, tiếng Trung, tiếng Hàn, tiếng Bồ 
Đào Nha v.v.
Tiếng Việt

・Không cần đặt lịch qua điện thoại trước khi đến
・Có thể tư vấn qua điện thoại

http://www.mief.or.jp/jp/helpdesk.
html#tagengo  

Bộ phận tư vấn tổng hợp dành cho người nước 
ngoài TP Tsu

津市西丸之内23-1 

市役所3階 市民交流課内

059-229-3102

8:30～17:15 từ thứ 2 đến thứ 6
Nghỉ trưa 12:00～13:00

Tiếng Anh, tiếng Trung, tiếng Bồ Đào Nha 
v.v.
Tiếng Việt (từ 9:00)

・Có thể tư vấn qua điện thoại (tiếng Anh, tiếng Bồ 
Đào Nha, tiếng Tây Ban Nha)

https://www.info.city.tsu.mie.jp/w
ww/genre/1100000000363/index.
html

Phòng xúc tiến cộng sinh đa văn hóa 
TP Yokkaichi

四日市市諏訪町1-5-5階

059-354-8114
8:30～17:15 từ thứ 2 đến thứ 6

Tiếng Anh, tiếng Trung v.v.
Tiếng Việt

https://www.city.yokkaichi.lg.jp/w
ww/job/1488900759911/index.ht
ml

Phòng tư vấn dành cho người nước ngoài 
TP Suzuka

鈴鹿市神戸1-18-18

059-382-9058

8:30～17:15 từ thứ 2 đến thứ 6
Nghỉ trưa 12:00～13:00

Tiếng Bồ Đào Nha, tiếng Anh, tiếng Trung 
v.v.
Tiếng Việt (từ 9:00)

・Có nhân viên hỗ trợ tư vấn tiếng Bồ Đào Nha, tiếng 
Tây Ban Nha
・Các ngôn ngữ khác sử dụng thông dịch qua máy 
tính bảng (tablet)

https://www.city.suzuka.lg.jp/life/b
enri/3110.html

【TP Nabari】
Bộ phận tư vấn dành cho người nước ngoài

名張市鴻之台1-1

0595-63-7416
8:30～17:15 từ thứ 2 đến thứ 6 Đa ngôn ngữ

・Không cần đặt lịch qua điện thoại trước khi đến
・Không thể tư vấn qua điện thoại
・Chỉ tư vấn các vấn đề liên quan đến thủ tục của 
UBND

https://www.emachi-nabari.jp/j-
kouryu/?page_id=19

【TP Kameyama】Bộ phận tư vấn đời sống 
dành cho người nước ngoài

亀山市本丸町577

0595-84-5008
8:30～17:15 từ thứ 2 đến thứ 6

Tiếng Anh, tiếng Hàn v.v.
Tiếng Việt (từ 9:00)

・Không cần đặt lịch qua điện thoại trước khi đến
・Có thể tư vấn qua điện thoại

https://www.city.kameyama.mie.jp/
mayor/2020012800052/file_conte
nts/200128-1-2.pdf

Bộ phận tư vấn ban đời sống người dân TP Iga
伊賀市四十九町3184

0595-22-9702
8:30～17:15 từ thứ 2 đến thứ 6

Tiếng Trung, tiếng Bồ Đào Nha v.v.
Tiếng Việt (từ 9:00)

・Không cần đặt lịch qua điện thoại trước khi đến
・Có thể tư vấn qua điện thoại

https://www.city.iga.lg.jp/000000
5621.html

Trung tâm cộng sinh đa văn hóa TP Iga 
伊賀市上野東町2955

0595-22-9629

9:00～17:00 từ thứ 2 đến thứ 6, chủ nhật (thứ 2 
và thứ 4 của tháng)

Tiếng Anh, tiếng Tây Ban Nha v.v.
Ngôn ngữ khác

・Không cần đặt lịch qua điện thoại trước khi đến
・Có thể tư vấn qua điện thoại, email, SNS 
Facebook ID : @igashitkc
※Tổ chức tư vấn bởi nhân viên hành chính 1 tháng 1 
lần (dành cho người đang sống và làm việc ở thành 
phố Iga)

http://iga-
tabunkakyouseicenter.com/

Mie

Aichi

Gifu


