
Tại quầy tư vấn về đời sống cho cư dân nước ngoài Thành phố 

Hiroshima, sẽ có thêm phần tư vấn của Cục Quản lý xuất nhập cảnh.  

 
Tại quầy tư vấn về đời sống cho cư dân nước ngoài Thành phố Hiroshima, vào ngày thứ Sáu tuần thứ hai hàng tháng, từ 1:30 chiều đến 4 

giờ chiều, có nhân viên của Cục quản lý xuất nhập cảnh có thể tư vấn về tư cách lưu trú (VISA). 

Nơi có thể tư vấn: 

Quầy tư vấn về đời sống cho cư dân nước ngoài Thành phố Hiroshima (☎ 082-241-5010) 

Địa chỉ: 1-5 Nakajima-cho, Naka-ku, Thành phố Hiroshima (trong Công viên kỷ niệm hòa bình) Tầng 1, Trung tâm hội nghị Quốc tế 

Hiroshima, International Lounge 

 

Ngày có thể tư vấn Thời gian tư vấn Phương pháp tư vấn (hẹn trước) 

Ngày thứ Sáu tuần thứ hai mỗi tháng 

 

Ngày tư vấn Ngày hẹn 

Năm 2019 

Ngày 11 tháng 10 
Nhận lịch hẹn: bắt đầu từ 

ngày 1 tháng 10 (thứ 3). 
Ngày 8 tháng 11  

Ngày 13 tháng 12 
Nhận lịch hẹn: bắt đầu từ 

ngày 2 tháng 12 (thứ 2). 
Năm 2020 

 Ngày 10 tháng 1 

Ngày 14 tháng 2 Nhận lịch hẹn: bắt đầu từ 

ngày 3 tháng 2 (thứ 2).  

 

Ngày 13 tháng 3 

 

 

 

 

Từ 1:30 chiều đến  

4 giờ chiều 

 

 Thời gian tư vấn 

mỗi người là  

30 phút 

Nếu bạn muốn tư vấn, xin vui lòng gọi điện cho quầy tư vấn về đời 

sống cho cư dân nước ngoài Thành phố Hiroshima (☎ 082-241-

5010) trước ngày tư vấn. Nhận 5 người hẹn đầu tiên. 

Xin vui lòng cho chúng tôi biết nếu bạn cần người nói ngôn ngữ 

quốc gia của bạn (thông dịch viên). 

Quầy tư vấn về đời sống cho cư dân nước ngoài Thành phố 

Hiroshima: 

*Mở cửa từ 9 giờ sáng đến 4 giờ chiều, từ thứ hai đến thứ sáu. 

*Ngày lễ (ngày nghỉ của Nhật), ngày 6 tháng 8, từ ngày 29 tháng 12 

đến ngày 3 tháng 1 là ngày nghỉ. 

 

 


