Quầy tư vấn tổ ng hơ ̣p dành cho người nước ngoài
Nế u bạn gă ̣p phải những vấ n đề khó khăn, không biế t phải làm như thế
nào, muố n biế t về vấ n đề nào đó (chẳ ng ha ̣n như các thủ tục hành chıń h
tại Ủy ban thành phố , thuế , lương hưu toàn dân, giáo du ̣c, nuôi con nhỏ
v.v...) thı̀ haỹ thảo luâ ̣n với chúng tôi. Chúng tôi sẽ giúp đỡ khi ba ̣n đế n
làm thủ tu ̣c cầ n thiế t ta ̣i Ủy ban thành phố .

Tư vấn miễn phí.
Giữ bí mật.

【Vı́ du ̣ về nô ̣i dung tư vấ n】
Các thủ tục hành chı́nh tại ủy

Thông tin liên quan đến cuô ̣c

Bảo hiểm, lương hưu, thuế

ban thành phố

sống

・Khi chuyể n nhà.

・Muốn biết cách đổ rác

・Tôi muốn biết về Bảo hiểm y
tế quốc dân

・Khi sinh con

・Muốn được khám sức khỏe

・Muốn biết về lương hưu toàn

・Khi muốn cho con vào nhà trẻ
hoặc mẫu giáo v.v…

・Muốn sử dụng các chế độ
phúc lợi v.v…

dân
・Muốn biết về thuế v.v…

Ngoài ra cũng tiế p nhâ ̣n những thảo luâ ̣n khác

【 Địa điểm tư vấn và thông tin liên hệ 】
Quầy tư vấn dành cho người nước ngoài ở thành phố Narita（Ủ y ban thành phố
Narita, tầng 2, Phòng hỗ trơ ̣ công dân）
Narita-shi Hanasaki-chō 760

Truy cập vào Uỷ ban
thành phố Narita

Số điện thoại： 0476-20-1507
【 Thời gian tiế p nhâ ̣n 】 Từ Thứ Hai đế n Thứ sáu 9:00～17:00
（Ngày nghı̉: Thứ 7, Chủ nhâ ̣t, Ngày lễ, ngày 29 tháng 12～ngày 3 tháng 1）

【 Cách thức sử du ̣ng 】

Đế n trưc̣ tiế p quầ y tư vấ n
để đươc̣ tư vấ n

Go ̣i điê ̣n thoa ̣i để đươ ̣c tư
vấ n

※ Ngoài ra còn có các ngôn ngữ nước ngoài đươ ̣c biên phiên dich
̣ thông qua máy chẳ ng ha ̣n như máy
phiên dịch giọng nói.

