
 

 

HỘI TƯ VẤN MIỄN PHÍ CHO NGƯỜI LAO ĐỘNG NƯỚC NGOÀI 

(HIỆP HỘI LUẬT SƯ TỈNH CHIBA TỔ CHỨC, CỤC LAO ĐỘNG TỈNH CHIBA TÀI TRỢ) 

 

1. Ngày giờ : Ngày 29 tháng 6 năm 2021 (Thứ 3) Buổi chiều từ 3giờ ~ 5 giờ 

 ＊Vui lòng đăng ký theo số điện thoại hoặc địa chỉ Email như sau. Đăng ký tư vấn bằng điện 

thoại chỉ hỗ trợ tiếng nhật 

           TEL: 043-227-8431 

           n-ryo@kitanara-law.com (Hãy điền Chủ đề 「Tư vấn Lao động 」) 

          ＊ Nếu còn chỗ trống chúng tôi sẽ nhận tư vấn ngay trong 

2. Phương thức tư vấn  （1）.Phỏng vấn (Tại Hiệp hội Luật sư tỉnh Chiba) Chibashi chuoku         

       chuo 4-13-9 địa điểm chi tiết tham khảo mã QR bên phải 

 

                          (2) Tư vấn qua điện thoại ( Tư vấn trong ngày ,Vui lòng gọi một trong 

       những số sau) 

                        070-7793-1962  ＊ Không phải số tiếp nhận đặt lịch 

                        070-7793-2010 

                        070-7793-2073 

3. Đối tượng tư vấn  Người có quốc tịch nước ngoài (Bao gồm cả đối tượng không có tư cách 

lưu trú) 

4. Nội dung tư vấn   Luật sư sẽ phụ trách tư vấn mọi vấn đề về rắc rối lao động nói chung 

     (1) [ Không được trả tiền lương, tiền làm thêm giờ) 

     (2)[ Bị Nghỉ việc không có lí do ][ Bị nghỉ việc do virut corona chủng mới] 

     (3) Đang gặp rắc rối vì bị ghét bỏ, ức hiếp 

     (4) [Xảy ra tai nạn trong khi làm việc] ....vv 

5. Phiên dịch( Dự kiến)  Tiếng Anh, Trung Quốc, Tagalog(philippines), Tây ban nha , Việt Nam, 

Thái Lan 

6. Yêu cầu  (1)Mang theo Hợp đồng lao động , Bảng lương nếu có 

   (2)Thông dịch viên tương ứng( Tham khảo mục 5.)Đối với những người sử dụng ngôn 

ngữ khác ngoài mục 5. Vui lòng dẫn theo người có thể nói được tiếng nhật 
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