TƯ VẤN TẠI QUẦY

※Theo nguyên tắc thì ngày lễ sẽ nghỉ làm việc

■Pháp luật ... P51
Nội dung tư vấn

Giờ làm việc

Cơ quan tiếp nhận - Địa điểm

Số điện thoại

※Cần đăng ký trước (Giới hạn 9
người, theo thứ tự đăng ký)
Thứ sáu của tuần trước ngày tư
Thứ ba - Thứ năm,

vấn (Lễ nghỉ thì đăng ký ngày

Buổi chiều từ 1 giờ ~5giờ hôm trước)
30

☎072-924-8521

Buổi sáng 8 giờ 45 phút ~
Ban xúc tiến chính sách cộng
đồng sẽ nhận điện thọai đăng ký
cho một tuần.
※Cần đăng ký trước (Giới hạn 9
người, theo thứ tự đăng ký) Buổi

Chủ nhật (mỗi tháng 1 sáng 8 giờ 45 phút của ngày mồng
Tư vấn pháp luật

lần),

1

(nếu ngày mồng 1 la thứ bảy･

Buổi chiều từ 1 giờ ~ 5giờ chủ nhật, lễ nghỉ thì ngày hôm sau
30

☎072-924-8521

Ủy ban Thị chính mở cửa)Ban
xúc tiến chính sách cộng đồng sẽ
nhận điện thọai đăng ký.
※Cần đăng ký trước (Giới hạn 6
người, theo thứ tự đăng ký)
Ban xúc tiến chính sách cộng

Thứ sáu (1 tháng 2~ 3 lần) đồng sẽ nhận điện thọai đăng ký
Tư vấn dạng vòng quanh.

từ mồng một buổi sáng từ 8 giờ 45 ☎072-924-8521

Buổi chiều từ 1 giờ ~4 giờ

phút (nếu mồng một rơi vào thứ
bảy - chủ nhật, lễ nghỉ thì ngày
hôm sau Ủy ban Thị chính mở
cửa).

Thứ hai của tuần lễ thứ 1
Tư vấn hành chính

và tuần lễ thứ 4 trong

Ban xúc tiến chính sách cộng

tháng, Buổi chiều 1 giờ

đồng

☎072-924-8521

đến 3 giờ.
Tư vấn về vấn đề đăng ký
- đo lường - ranh giới

Thứ sáu của tuần lễ thứ 3
trong tháng, Buổi chiều 2
giờ đến 4 giờ

Ban xúc tiến chính sách cộng
đồng

☎072-924-8521

Thứ ba của tuần lễ thứ 2
và thứ 4 trong tháng.Tư
Tư vấn liên quan nhà ở

vấn có luật sư, kiến trúc
sư.
Tuần lễ thứ 4, tư vấn chỉ

Ban chính sách nhà ở
※Cần đăng ký trước

☎072-924-3783

có kiến trúc sư.
Tất cả từ 9 giờ sáng ~
buổi trưa 12 giờ
Hội các chuyên gia về thuế khu
vực Kinki, tổng cục chi bộ Yao

Thứ năm của tuần thứ 2
Tư vấn thuế vụ

※Cần đăng ký trước

trong tháng.

(Nguyên tắc trong vòng 30 phút)

Buổi chiều 1 giờ ~ 4 giờ.

☎072-991-5000

Tiếp nhận từ 9giờ sáng đến 3giờ
chiều .

Thứ sáu của tuần lễ thứ 2
Tư vấn với chuyên gia về trong tháng, Buổi chiều 1
giờ đến 4 giờ (thời gian

luật hành chính

tiếp nhận đến 3 giờ)
Thứ năm tuần lễ thứ 3 của
Tư vấn miễn phí về bất
động sản.

các tháng lẻ, Buổi sáng 9
giờ 30 phút ~ buổi trưa 12
giờ (thời gian tiếp nhận
đến 11 giờ 30 phút)

Hội các chuyên gia về luật hành
chính của phủ Osaka, chi bộ ☎072-988-4686
Higashiosaka-Yao
(Xã đoàn) Hiệp hội các doanh
nghiệp xây dựng nhà ở, bất động
sản

phủ

Osaka,

chi

nhánh

☎06-6618-1234

Higashi-Osaka Yao

Đăng ký để tư vấn, sự giới
Ho

terasu

OsakaTrung

tâm hướng dẫn về các vấn
đề pháp luật

thiệu về cơ quan liên Osakashi,
quan, chế độ pháp luật

KitaKu,

Nishitenma

1-12-5

Thứ hai ~ Thứ sáu, buổi Hội quán Luật sư Osaka ở tầng

☎050-3383-5425

sáng 9 giờ ~ buổi chiều 5 hầm 1
giờ

■Phúc lợi

P51～P52

Nội dung tư vấn
Có điều lo lắng

Giờ làm việc
Thứ hai, Thứ năm Buổi chiều
1 giờ ~ 4 giờ

Cơ quan tiếp nhận・Địa điểm

Số điện thoại

Phòng tư vấn, tầng 2, Hội quán phúc
lợi xã hội※Ngày thứ năm cũng có tư ☎072-991-9871
vấn qua điện thoại

Thứ sáu, Buổi chiều 1 giờ ~ 4 Hội quán phúc lợi xã hội, Phòng tư vấn
Người tàn tật thân giờ
thể

Thứ hai ~ thứ năm, buổi sáng
10 giờ ~ buổi chiều 4 giờ

dành cho người tàn tật thân thể
Chỉ tiếp nhận qua điện thoại

Thứ năm, buổi sáng 10 giờ ~ Phòng tư vấn dành cho người Điếc,
Người khiếm

buổi chiều 4 giờ

☎072-924-8652

Hội quán phúc lợi xã hội

khuyết thính

Thứ hai, Thứ ba, Thứ tư, Thứ

giác

sáu, Buổi sáng 10 giờ ~ Buổi Chỉ tiếp nhận qua Fax

FAX072-993-9740

FAX072-997-2730

chiều 4 giờ
Người khiếm thị

Thứ hai ~ Thứ sáu, Buổi sáng Phòng tư vấn. Hiệp hội phúc lợi người
10 giờ ~ Buổi chiều 4 giờ

khiếm thị Yao, Hội quán phúc lợi xã

☎072-924-8653

hội
Trung tâm hỗ trợ đời sống-việc làm
Tuyển dụng người Thứ năm của tuần lễ thứ 2, dành cho người tàn tật khu vực Yaotàn tật

Buổi chiều 1 giờ đến 5 giờ

Kashiwara

☎072-940-1215

※Cần đăng ký trước
☎072-924－3973
Thứ hai ~ Thứ sáu, Buổi sáng
Tư vấn tổng hợp
dành cho người

8 giờ 45 phút ~ Buổi chiều 5
giờ 15 phút

☎072-924－9306
Trung tâm an sinh dành cho người cao (Điện thọai chuyên
tuổi・(văn phòng hỗ trợ)

dùng để tư vấn của
người cao tuổi bằng
điện thoại)

cao tuổi
Trung tâm an sinh dành cho người cao
Suốt 24 giờ trong 365 ngày

tuổi (loại hình địa phương quản lý)
・Trong thành phố có 15 trụ sở

Tư vấn về bệnh
mất trí nhớ.

Từ thứ 2~ thứ 6. Buổi sáng từ 9
giờ ~ Buổi chiều 5 giờ

☎ 072-920-6530

trí nhớ (Trung tâm an sinh dành cho

(Gọi số dành cho

người cao tuổi khu vực trường trung người bị bệnh mất

Chăm sóc người Thứ hai ・Thứ tư ・ Thứ sáu,
Từ 10 giờ sáng ~4giờ

■Sức khỏe

thông tin trang 102

Thành viên xúc tiến hỗ trợ về bệnh mất

học AkegawaMinami: Ryokufuen)

cao tuổi

Xin vui lòng xem

trí nhớ ở Yao)

Hội gia đình người chăm sóc
Thành phố Yao (Hội quán phúc lợi xã ☎ 072-924-8654
hội Phòng hoạt động đoàn thể )

P52

Nội dung tư vấn

Giờ làm việc

Cơ quan tiếp nhận - Địa
điểm

Số điện thoại

Tham khảo tin tức từ chính
Tư vấn sức quyền thành phố (Thời
khỏe
trấn

thị gian đăng kí: Buổi sáng từ Các văn phòng chi nhánh
của 10 giờ ~ 11 giờ 30 Phút, không được đăng kí trước
buổi chiều từ 1 giờ ~3 giờ

bạn
Tư vấn sức khỏe

30 phút)

☎072-993-8600

Tư vấn sức
khỏe
(Sức khỏe,
nuôi

dạy

con,

tiêm

Từ thứ 2~ thứ 6、Buổi sáng
8 giờ 45 phút~ buổi chiều
5 giờ 15 phút

Trung tâm bảo hiểm thành
phố Yao

chủng ...)
Tư vấn qua Từ thứ 2 ~thứ 6, Buổi sáng ※Tư vấn này thành phố
Tư vấn cuộc sống điện thoại
của thành phố Yao

9 giờ ~ buổi chiều 5 giờ

Yao ủy thác cho những

☎072-949-5260

Tư vấn qua ※Thứ 6 chỉ có tư vấn qua người kinh doanh chuyên E-mail:
Email

điện thoại nhận đăng kí nghiệp thực hiện

yao-inochi@dream.

đến 9 giờ sáng hôm sau
Tư vấn trực （ngoại trừ ngày lễ, ngày
đầu năm ,cuối năm）

tiếp

■Việc làm – cuộc sống

Giờ làm việc
Thứ hai ~ thứ sáu, Buổi
sáng 8 giờ 45 phút ~ buổi
chiều 5 giờ 15phút

Nghề nghiệp

Cơ quan tiếp nhận - Địa điểm
Trung tâm cộng đồng nhân quyền
Katsura
Trung tâm cộng đồng nhân quyền
Yasunaka

Thứ tư, Buổi chiều 1 giờ ~ Trung tâm cộng đồng nhân quyền
4 giờ
Thứ tư của tuần lễ thứ 2

Tư vấn luật người lao trong tháng và thứ 7 cuối
động

cùng trong tháng, Buổi
chiều 1 giờ ~ 4 giờ

Katsura

Thứ hai ~ thứ sáu,
Buổi sáng 9 giờ ~ buổi
chiều 5 giờ

Thứ hai ~ thứ sáu,
Buổi sáng 10 giờ ~ buổi
chiều 6 giờ

Số điện thoại
☎072-922-1826
☎072-922-1491
☎072-922-1826

Ưu tiên cho người đã lấy hẹn
trước (Trung tâm hỗ trợ việc làm ☎072-929-0040
thành phố Yao)
Trong cộng đồ̀ ng nhân quyền

Hỗ trợ việc làm khu vực

☎072-949-5260

P 52

Nội dung tư vấn

Tư vấn đời sống

com

Katsura
Trong cộng đồ̀ ng nhân quyền
Yasunaka
Trong cộng đồ̀ ng Ryugei
Trong cộng đồ̀ ng Yamamoto
Trong trung tâm hỗ trợ việc làm
thành phố Yao

☎072-922-1827
☎072-922-1892
☎072-922-2911
☎072-922-3661
☎072-929-0040

Cung cấp thông tin tuyển Thứ hai - Thứ bảy, Buổi Trung tâm hỗ trợ việc làm thành
người và Giới thiệu việc sáng 10 giờ ~ buổi chiều 6 phố Yao (Phòng tư vấn nghề ☎072-929-3400
làm.

giờ

nghiệp khu vực Yao)

Thứ hai ~ thứ sáu,
Buổi sáng 8 giờ 30 phút
~buổi chiều 6 giờ
Hỗ trợ hoạt động tìm việc
(phụ cấp tiền thất nghiệp,
tư vấn nghề nghiệp, giới
thiệu việc làm, huấn
luyện nghề nghiệp , các
loại hội thảo v.v..)

（※Ngày 25 tháng 2 năm
2019 từ 8 giờ 30 phút sáng
đến 5 giờ 15 phút）
Thứ 7 ：10 giờ sáng～ 6
giờ chiều
（chiều ngày thường sau 5
giờ 15 phút và thứ 7, chỉ
đối ứng nghiệp vụ giới
thiệu việc làm, kiểm tra
thông tin việc làm）

Hello Work Fuse (Trung tâm giới
thiệu và tìm việc làm)

☎06-6782-4221

■Sinh hoạt tiêu dùng - Nợ chồng chất P52
Nội dung tư vấn
Sinh hoạt tiêu dụng - Nợ
chồng chất

Giờ làm việc

Cơ quan tiếp nhận・Địa điểm

Số điện thoại

Ưu tiên cho người đã đăng ký

Thứ hai ~ thứ sáu,
Buổi sáng 9 giờ ~ buổi
chiều 5 giờ

trước (Trung tâm giải quyết
vấn đề tiêu dùng) (Ban chính

☎072-924-8531

sách công nghiệp))

Thứ hai ~ thứ sáu
Buổi sáng 10 giờ ~ buổi
Sinh hoạt tiêu dùng

chiều 3 giờ
Thứ bảy ,buổi sáng từ 10

Hội quán học tập đời sống

☎072-922-6185

giờ～ 11 giờ 30 phút sáng
(Cần đăng ký trước)

■Nhân quyền - phụ nữ
Nội dung tư vấn

P 53
Giờ làm việc

Cơ quan tiếp nhận・Địa điểm

Số điện thoại

Thứ tư của tuần lễ thứ 1, 3 Cần lấy hẹn đến ngày hôm
trong tháng (nếu là ngày lễ trước

(mỗi 1 người 1 tiếng

thì tuần sau kế đó)Buổi đồng hồ) Tư vấn với ủy viên ☎072-924-9863
chiều 2 giờ 30 phút ~ 4 bảo vệ nhân quyền
giờ 30 phút
Thứ sáu tuần thứ 4

trong Cần đăng ký trước

tháng（ngày lễ thì sẽ tính Tư vấn pháp luật miễn phí bố
tuần trước）, chiều 1 giở 30 trí đặc biệt , liên quan xâm hại
phút ~3 giờ 30 phút
Nhân quyền

☎072-924-9863

nhân quyền.

Thứ hai ~ thứ sáu,
Buổi sáng 8 giờ 45 phút ~ Ban chính sách nhân quyền

☎072-924-9863

buổi chiều 5 giờ 15 phút
Sở tư pháp Osaka, chi nhánh
thành phố Higashi osaka
Buổi sáng 8 giờ 30 phút ~
buổi chiều 5 giờ 15 phút

Từ thứ ba ~ thứ năm có ủy
viên bảo vệ nhân quyền trực ☎06-6782-5563
tiếp tư vấn.
Buổi sáng 9 giờ ~12 giờ, Buổi
chiều 1 giờ ~ 4 giờ

Thứ tư của tuần lễ thứ 1,
thứ bảy của tuần thứ
4.Buổi chiều 1 giờ ~ 5 giờ
Phụ nữ

Thứ ba của tuần lễ thứ 2, 4
Buổi sáng 10 giờ ~ buổi
chiều 1 giờ
Thứ 7 của tuần lễ thứ 2,

Cần

đăng ký

trước (mỗi 1

người 50 phút)
Trung tâm tham hoạch đồng
cộng tác nam- nữ “Sumire”

☎072-923-4940

thứ 5 tuần lễ thứ 3, từ buổi
trưa ～buổi chiều 4giờ .
Từ thứ 2 ~ thứ 6, Buổi Điện thoại tư vấn dành riêng
sáng 9 giờ ~ buổi chiều 5 Yao DV(vấn đề bạo lực gia ☎072-924-6550
đinh)

giờ
Buổi sáng 9 giờ ~ buổi tối
8giờ
(Trừ các ngày lễ ,các ngày
nghĩ cuối năm và đầu năm
mới)

☎06-6946-7890
Trung tâm tư vấn Phụ nữ ☎06-6949-6022
Osaka
☎06-6946-7890

Ngoài thời gian ở trên

(Tư vấn DV)

Thứ hai ~ thứ sáu Buổi
sáng 10 giờ ~ 3giờ .
Thứ

bảy , Buổi sáng Hội quán học tập đời sống

☎072-922-6185

10giờ ~11 giờ 30 phút
sáng (Cần lấy hẹn)

■Nuôi dạy trẻ em - Thanh thiếu niên P53
Nội dung tư vấn

Giờ làm việc

Cơ quan tiếp nhận・Địa điểm

Số điện thoại

Về vấn đề không chịu đi
học, bắt nạt, tính cách, Thứ hai ~ thứ sáu,
hành động, giáo dục nề Buổi sáng 9 giờ ~ buổi
nếp, sự phát triển của trẻ , chiều 5 giờ

Trung tâm giáo dục
※Cần đăng ký trước
☎072-941-3365

học tập v.v..
Lo lắng về vấn đề chậm
phát triển và chậm nói
của các em tuổi nhà
trẻ,tuổi đi học .
Bị bắt nạt .(Điện thoại tư
vấn)

Thứ hai ~ thứ sáu,
Buổi sáng 9 giờ ~ buổi
chiều 5 giờ

Trung tâm giáo dục
※Cần đăng ký trước
Thống nhất trên toàn quốc

Suốt 24 giờ

“điện thoại suốt 24 giờ trẻ em ☎0120-0-78310
SOS”

Bị bắt nạt
① các trường mẫu giáo,
trường cấp 1, trường cấp 2 Từ thứ 2~ thứ 6, Buổi
của TP

sáng 8 giờ 45 phút ~ buổi

②không phải các trường chiều 5 giờ 15 phút

①Ban giáo dục nhân quyền

①☎072-924-9854

②Ban chính sách nhân quyền

②☎072-924-3796

Trung tâm giáo dục

☎ 072-941-9974

mẫu giáo, trường cấp 1,
trường cấp 2 nêu trên
Thanh thiếu niên (Bao Thứ hai ~ thứ sáu, Buổi
gồm tư vấn chọn các sáng 9 giờ ~ buổi chiều 5

hướng đi sau khi tốt giờ.
nghiệp）
Thứ hai ~ thứ sáu,
Gia đình có nhi đồng

Buổi sáng 8 giờ 45 phút
~buổi chiều 5 giờ 15 phút
Thứ hai ~ thứ sáu,
Buổi sáng 8 giờ 45 phút ~

Nuôi dạy con

buổi chiều 5 giờ 15 phút
Thứ hai ~ thứ sáu, buổi
sáng 9 giờ ~ buổi chiều 5
giờ 15 phút

Ngược đãi nhi đồng

Thứ hai ~ thứ sáu,
Buổi sáng 8 giờ 45 phút ~
buổi chiều 5 giờ 15 phút

Gia đình đơn thân (chỉ có
bố hoặc mẹ)

Thứ hai ~ Thứ bảy, Buổi
sáng 8 giờ 45 phút ~ buổi
chiều 5 giờ 15 phút

Mạng lưới trung tâm hỗ trợ
nuôi dạy trẻ tổng hợp “ Mirai ”
Có tư vấn qua điện thoại

☎072-924-8655

※Cần đăng ký trước
Mạng lưới trung tâm hỗ trợ
nuôi dạy trẻ tổng hợp “ Mirai ”
Trung tâm hỗ trợ gia đình Yao
(Trong trung tâm hỗ trợ Yao)
Mạng lưới trung tâm hỗ trợ
nuôi dạy trẻ tổng hợp “ Miai ”
Mạng lưới trung tâm hỗ trợ
nuôi dạy trẻ tổng hợp “ Mirai ”

☎072-924-7560

☎072-924-3657

☎072-924-9862

☎072-924-9892

Thứ hai ~ thứ sáu, Buổi Các nhà trẻ công lập thành phố
Nuôi dạy trẻ

sáng 8 giờ 45~ buổi chiều Yao
5 giờ 15 phút

Xem trang 94

※ Cần đăng ký trước

Thứ hai ~ Thứ sáu, Buổi Số 110 vấn đề ngược đãi nhi
Ngược đãi trẻ em

sáng 9 giờ ~ buổi chiều 5 đồng (Trung tâm gia đình trẻ ☎06-6721-5336
giờ 45 phút

em Higashi osaka)

■Tư vấn về thiện nguyện P53
Nội dung tư vấn

Giờ làm việc
Thứ hai ~ thứ sáu,

Thiện nguyện

Buổi sáng 9 giờ ~ buổi
chiều 5 giờ

■Tư vấn bằng tiếng nước ngoài
Nội dung tư vấn

Cơ quan tiếp nhận - Địa điểm

Số điện thoại

Hiệp hội phúc lợi xã hội thành
phố

Yao,Trung

tâm

thiện

nguyện (Trong trung tâm hỗ

☎072-925-1045

trợ Yao)

P53
Giờ làm việc

Cơ quan tiếp nhận - Địa điểm

Số điện thoại

Thứ hai ~ thứ sáu, Buổi Ban xúc tiến chính sách cộng
sáng 9 giờ ~ buổi chiều

đồng

Tư vấn bằng tiếng Trung 5giờ

※Cần đăng ký trước

Quốc

Trung tâm cộng đồng nhân

Thứ tư, Buổi sáng 9giờ ~
buổi chiều 5 giờ

quyền Katsura.

☎080-2454-7069

☎072-922-3232

※Cần đăng ký trước

Tư vấn bằng tiếng Việt Thứ hai ~ thứ sáu Buổi Ban xúc tiến chính sách cộng ☎080-2454-9149

Nam

sáng 9 giờ ~ buổi chiều 5
giờ

đồng
※Cần đăng ký trước

Thứ hai ~ thứ sáu(trừ thứ Phòng tư vấn trung tâm cộng
tư) Buổi sáng 9 giờ ~ buổi đồng nhân quyền Yasunaka
chiều 5 giờ

☎072-922-3232

※Cần đăng ký trước

Thứ tư của tuần lễ thứ 2・4 (Tài đoàn) Tài đoàn giáo dục
trong tháng

Phúc lợi Asia, Tổng bộ Tỵ

Buổi sáng 10 giờ ~ buổi

nạn Chi bộ Kansai

chiều 4 giờ
Tư vấn bằng tiếng Hàn Thứ tư, Buổi sáng 9 giờ
Quốc - Triều Tiên

~buổi chiều 5 giờ

☎078-361-1700

※Cần đăng ký trước
Trung tâm cộng đồng nhân
quyền Katsura
※Cần đăng ký trước

☎072-922-3232

