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Chi nhánh Torahime 
Số 3445 thị trấn Miyabecho, thành phố 

Nagahama 

TEL ７３－３００１ 

（Tổng đài） 

FAX ７３－２５１７ 

Chi nhánh Kohoku 
Số 2745 xã Hayami, thị trấn Kohokucho, 

thành phố Nagahama 

TEL ７８－１００１ 

（Tổng đài） 

FAX ７８－１６１７ 

Chi nhánh Takatsuki 
Số 160 xã Doganji, thị trấn Takatsukicho, 

thành phố Nagahama 

TEL ８５－３１１１ 

（Tổng đài） 

FAX ８５－３２６８ 

Cục xúc tiến Bắc bộ 
Số 1757-2 xã Kinomoto, thị trấn 

Kinomotocho, thành phố Nagahama 

TEL ８２－４１１１ 

（Tổng đài） 

FAX ８２－３９５６ 

Chi nhánh Yogo 
Số 2434 xã Nakanogo, thị trấn Yogocho, 

thành phố Nagahama 

TEL ８６－３２２１ 

（Tổng đài） 

FAX ８６－３２２０ 

Chi nhánh Nishiazai 
Số 2590 xã Ooura, thị trấn Nishiazaicho, 

thành phố Nagahama 

TEL ８９－１１２１ 

（Tổng đài） 

FAX ８９－０５８５ 

★Khác (Quầy tư vấn) 

  ■Quầy tư vấn dành cho người nước ngoài tại tòa thị chính thành phố Nagahama  

   Thời gian làm việc: Tiếng Bồ đào nha  

        Tiếng Bồ đào nha        Thứ hai, ba, tư, sáu: 8:30 - 17:15             

    Tiếng Tây ban nha                    Thứ năm: 8:30 - 19:00 

Tiếng Anh                         

 *Đối với những ngôn ngữ khác, thành phố tư vấn qua máy phiên dịch hay phiên dịch từ xa. 

      Địa chỉ: Số 632 thị trấn Yawatahigashicho, thành phố Nagahama 〒526-8501 

Số điện thoại: 65-8711 (Phòng hoạt động người dân thành thị) 

Địa điểm tư vấn: Quầy liên quan lưu trú, Phòng người dân thành thị 

(Lầu 1 tòa thị chính thành phố)                 

          

■Hiệp hội giao lưu quốc tế người dân thành phố Nagahama 

   Giờ và ngày làm việc: 10:00 - 19:00 từ thứ hai đến chủ nhật 

     (Ngày đóng cửa: thứ nam, ngày sau của ngày lễ, cuối năm và đầu năm) 

  Địa chỉ: Số 519 thị trấn Kamiterucho, thành phố Nagahama 〒526-0015 

       Số điện thoại/ Số FAX:０７４９－６３－４４００ 

 *Hiệp hội thực hiện các sự kiện và lớp học nhiều (lớp học tiếng Nhật hay lớp hỗ trợ học tập, 

v.v. ...)！ Hãy liên lạc nếu cần biết cụ thể. 
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■Hiệp hội quốc tế tỉnh Shiga 

Do dịch COVID-19, dạo này thành phố không tiếp nhận tư vấn trực tiếp. 

Hãy liên lạc qua điện thoại, FAX, hay e-mail để tư vấn. 

Các thứ tiếng có phiên dịch: Tiếng Bồ đào nha, tiếng Tây ban nha, tiếng Việt Nam, tiếng      

Tagalog, tiếng Anh, tiếng Nhật 

 Thứ hai - Thứ sáu 10:00 - 17:00 

   Thông tin liên lạc:   Số điện thoại: 077-523-5646 

                        Số FAX: 077-510-0601 

       mimitaro@s-i-a.or.jp 


