
Vui lòng liên hệ với chúng tôi bất cứ lúc nào 

Ngày làm việc: từ thứ Hai đến thứ Sáu 

Thời gian: từ 9 giờ đến 17 giờ 

 

Tư vấn miễn phí và bảo mật tuyệt đối  

     090 - 4517 - 5820 

    
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 

 

 

Hội đồng Phúc lợi Xã hội của Minamioguni-machi. 

Số điện thoại： 0967 - 42 – 1501 

： 090 - 4517 – 5820 

Bạn có đang lo 

lắng một mình 

không? 

Nếu bạn đang gặp khó khăn với nợ nần, thất nghiệp, bệnh 
tật, các mối quan hệ, sự cô đơn, tương lai, hoặc bất kỳ vấn 
đề nào khác, v.v., xin đừng lo lắng về điều đó một mình. 
Chúng tôi sẽ cùng suy nghĩ và hỗ trợ bạn giải quyết vấn đề 
của bạn. 
 Xin hãy dũng cảm liên lạc với chúng tôi. 

Mẫu liên hệ tư 

vấn bằng mã QR 

Phương thức liên 

hệ / địa chỉ bằng 

mã QR 

Liên hệ qua 

LINE bằng 

mã QR 

Chúng tôi cũng chấp nhận tư vấn qua LINE hoặc ONLINE 

Không ai cần tôi 

Tôi không tốt 

Nợ tôi có còn 

nhiều hơn cả 

thu nhập của 

tôi và tôi đang 

gặp khó khăn 

trong việc quản 

lý ngân sách 

gia đình 

Tương lai 

mù mịt do 

thu nhập 

không ổn 

định 

Đau lòng khi 

phải sống 

trong cô đơn 

Công việc không 

kéo dài lâu 

Tôi đang tìm 

công việc mới 

nhưng không biết 

làm cách nào. 

Số điện thoại chuyên dụng 

Số điện thoại chuyên dụng 



● Không tìm được việc làm 
● Công việc không kéo dài lâu nên thu nhập 

không ổn định 
● Muốn làm việc nhưng lo lắng không biết có 

làm được hay không v.v. 

 

 

 

 
 

Bảo mật tuyệt đối 
 

 

 

 

Về chi phí sinh hoạt 
● Muốn giải quyết món nợ của mình 

● Không thể trả tiền thuế và phí công cộng 

● Cuộc sống khó khăn do không đảm bảo tài chính 

● Lo lắng không biết chỉ dựa vào lương hưu có thể sống 

được hay không, v.v. 

 

 

Chúng tôi sẽ tư vấn về cách quản 

lý tài chính gia đình để bạn có thể 

tự quản lý tài chính của bản thân, 

bao gồm cả việc chuẩn bị kế hoạch 

hỗ trợ tài chính, các khoản vay, v.v. 

tùy theo tình hình.

 
 

 

 

  

 

Chúng tôi sẽ hỗ trợ bạn tìm việc làm. Đồng 

thời chúng tôi sẽ cung cấp các cơ hội đào 

tạo và thực hành cho những người có lo 

lắng về việc tương tác với xã hội, khó khăn 

trong giao tiếp với mọi người, không thể 

làm việc ngay lập tức, v.v.

 

Về trẻ em và gia đình 
● Lo lắng về học phí và việc học của con 
● Trong nhà có thành viên tự biệt giam mình với 

thế giới bên ngoài

 

 Chúng tôi hỗ trợ đảm bảo tương lai 

của trẻ em, thanh thiếu niên, v.v. . 

Chúng tôi sẽ cung cấp những hỗ trợ cần 

thiết cho trẻ em, thanh thiếu niên và 

phụ huynh trong việc hỗ trợ học tập, tạo 

nơi sinh hoạt cho trẻ, cho trẻ tiếp tục 

học lên cao, ngăn chặn trẻ bỏ học, v.v. 
 

 

 

 

 

Về nơi ở 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Với mục tiêu "Tạo ra một xã hội không ai bị bỏ lại phía sau" 
 Vui lòng liên hệ với chúng tôi nếu có ai xung quanh bạn đang gặp 

khó khăn hoặc đang lo lắng. Chúng tôi sẽ giữ bí mật cho bạn. 

● Bị công ty sa thải nên không có nơi 
nào để sống 

● Không thể đóng tiền nhà nên phải trả 
nhà, v.v. 

Đối với những người sắp hoặc đã mất 

nhà cửa do thất nghiệp, v.v., chúng tôi 

sẽ hỗ trợ tìm nhà ở hoặc nơi cư trú tạm 

thời cho bạn. 

Bạn có đang gặp rắc rối gì với 

những điều dưới đây không? 

Về công việc 


