
Giúp đỡ người ngoại quốc qua điện thoại

ngày 16 tháng 4 năm 2017（chủ nhật）
từ 13 giờ ～18 giờ

（Phương pháp thảo luận）
①Trước hết , hãy gọi vào số điện thoại ghi ở trên .

②Nếu nói được tiếng Nhật thì có thể trực tiếp thảo luận , Nếu 

cần đến thông dịch viên giúp đỡ xin cho biết . Khi thông dịch 

viên tiếp điện thoại xin nói ra những vấn đề muốn thảo luận 

giúp đỡ .

③Trường hợp thông dịch viên mắc thông dịch những vấn đề 

khác , chúng tôi sẽ gọi điện thoại lại cho các bạn , vì thế xin 

cho biết rõ họ tên và số điện thoại

Tokyo  03-6427-5902
Tiếng Nhật , tiếng Trung quốc , tiếng Tây ban Nha , 
tiếng Bồ đào Nha Tiếng Việt Nam Tiếng Miến Điện
Nagoya  052-414-5901
Tiếng Nhật , tiếng Tây ban Nha , tiếng Bồ đào Nha

Công ty không trả tiền cho trường hợp bị tai nạn trong lúc 

làm việc hay trên đường từ nhà tới công ty hoặc từ công ty về 

nhà . . .

Công ty không trả lương hoặc không trả phụ cấp làm thêm 

giờ . . .

Cho nghỉ việc không có lý do chính đáng . . . 

Bị kỳ thị hiếp đáp , và có những hành vi lợi dụng đụng chạm 

và những lời lẽ bất khiếm

※Người ngoại quốc・mục đích giúp đỡ người ngoại quốc sẽ nhận bất 

cứ cuộc điện thoại nào dù bất cứ ở đâu trong nước Nhật ！

tư vấn luật pháp miễn phí liên quan đến 
vấn đề lao động

（Thảo luận , nội dung tham khảo）

Người chủ trương （Luật sư đảm nhiệm giúp đỡ）
Luật sư đoàn đặc trách về người lao động ngoại quốc 

Hội Luật sư chuyên về vấn đề đối với những thực tập sinh ngoại quốc


