
Buổi “Tư vấn pháp luật cho người nước ngoài” của Hiệp hội luật sư Osaka 

nay đã có thể đặt lịch hẹn bằng nhiều ngôn ngữ.  

   i 

Thông tin mới sẽ được 

cập nhật sau 1/10/2022 

Cách đặt lịch hẹn tư vấn pháp luật cho người nước ngoài   

◎ Đặt lịch hẹn bằng tiếng Nhật (Thời gian: 9h - 20h từ thứ hai đến thứ sáu) 

    ☎：06-6364-1248 (Trung tâm tư vấn pháp luật, Hiệp hội luật sư Osaka) 

※ Thời gian đặt lịch hẹn có thể thay đổi tùy theo diễn biến của dịch COVID-19. 

※ Vui lòng đăng kí dịch vụ phiên dịch (miễn phí) khi gọi điện đặt lịch hẹn (nếu cần). 

※ Số điện thoại này không hỗ trợ tư vấn pháp luật (chỉ dùng để đặt lịch hẹn). 

 

◎ Đặt lịch hẹn bằng ngôn ngữ khác (Thời gian: 9h - 20h từ thứ hai đến thứ sáu) 

        ☎：080-7541-5891 (Hỗ trợ phiên dịch: Quỹ Giao lưu Quốc tế tỉnh Osaka) 

※ Ngôn ngữ có thể hỗ trợ (Tính đến thời điểm 10/2022: 10 ngôn ngữ) 

Tiếng Anh, tiếng Trung Quốc, tiếng Hàn Quốc - Triều Tiên, tiếng Bồ Đào Nha, 

tiếng Tây Ban Nha, tiếng Thái, tiếng Philippine, tiếng Việt, tiếng Indonesia, tiếng Nepal. 

※ Số điện thoại này không hỗ trợ tư vấn pháp luật (chỉ dùng để đặt lịch hẹn). 

※ Vui lòng đăng kí dịch vụ phiên dịch (miễn phí) khi gọi điện đặt lịch hẹn (nếu cần). 

Ngoài những ngôn ngữ trên, chúng tôi cũng hỗ trợ một vài ngôn ngữ khác, vui lòng đăng kí khi 

đặt lịch hẹn qua điện thoại. 

★ Ngày tư vấn pháp luật 

  Thứ sáu hằng tuần (trừ ngày lễ) 
13h – 16h (cần đặt lịch hẹn trước) 

★ Địa điểm tư vấn 

Trung tâm tư vấn pháp luật hiệp hội luật sư Osaka 

(Osaka bengoshi-kai sogo horitsu senta) 

〒530-0047 Osaka shi, Kita-ku, Nishitenma 1-12-5 

 

 


