
 

 

HOẠT ĐỘNG TƯ VẤN PHÁP LÍ DÀI HẠN MIỄN PHÍ CHO NGƯỜI 

NƯỚC NGOÀI 

 

Để người ngoại quốc sống ở tỉnh Nagano có thể trao đổi một cách thoái mái nhất với luật sư 

về các vấn đề như tư cách lưu trú, lao động, khoản nợ,...hiệp hội luật sư tỉnh Nagano kí kết 

thỏa thuận với tỉnh Nagano về việc quyết định bắt đầu một hệ thống tư vấn những vấn đề 

pháp lý mới chuyên cho người nước ngoài. Xin hãy sử dụng! 

 

【Đặc trưng của hệ thống】 

⚫ Trao đổi miễn phí. (Giới hạn 1 lần trao đổi với cùng một người) 

⚫ Có thể đăng ký bằng tiếng mẹ đẻ. 

⚫ Có thể trao đổi về luật sư ở gần nơi mình sống. 

 

【Cách sử dụng】 

Đầu tiên xin hãy liên hệ đến trung tâm đa văn hóa cộng đồng tỉnh Nagano (026-219-3068) 

 

Ngày tiếp nhận：Ngày trong tuần trừ thứ tư (thứ nhất và thứ 3 mỗi tháng) 

 Thứ bảy thứ nhất và thứ 3 mỗi tháng 

Thời gian tiếp nhận：10h~18h 

 

Trung tâm tiếp nhận bằng 15 ngôn ngữ khác nhau như tiếng Anh, tiếng Trung, tiếng Hàn,… 

～Ngôn ngữ tiếp nhận～ 

Tiếng Trung, tiếng Bồ Đào Nha, tiếng Tagalog, tiếng Hàn, tiếng Việt, tiếng Thái, 

tiếng Anh, tiếng Indonesia, tiếng Tây Ban Nha, tiếng Nepal, tiếng Malay, tiếng 

Myanmar, tiếng Pháp, tiếng Khmer, tiếng Đức. 

   

  



 

 

Nếu người muốn tư vấn có thể nói tiếng Nhật hoặc thuê được phiên dịch viên, luật sư 

phụ trách sẽ thông báo cho bạn ngày giờ tư vấn trong thời gian gần. 

Nếu người muốn tư vấn không thể thuê được phiên dịch viên, sau khi uật sư tư vấn sắp 

xếp được phiên dịch, trung tâm đa văn hóa cộng sinh tỉnh Nagano sẽ thông báo về ngày 

giờ tư vấn. 

 

  ※Xin lưu ý rằng chúng tôi có thể không tư vấn pháp lý nếu chúng tôi không thể đảm bảo 

có thông dịch viên. 

Phí tư vấn tùy thuộc vào tình hình tài chính của người cần tư vấn mà Hoterace, liên đoàn 

luật sư Nhật Bản và hiệp hội luật sư tỉnh Nagano có thể sẽ chi trả. 

  

  Các thông tin hoàn toàn được bảo mật, nội dung trao đổi sẽ không được thông báo cho 

các cục quản lí nhập cư. 

   

 


