
Q.1 

Việ  c cầ n tư vầ n khá phư c tầ p nên khó có thệ  giầ i thích rõ qua điệ  n thoầ i đượ c. Tôi có thệ  

đệ n tầ  n nợi đệ  xin tư vầ n không? 

A.1 

Tầ t nhiên là chúng tôi tiệ p nhầ  n cầ  việ  c tư vầ n tầ i Trung tâm. Tư  cư a bầ c ga Toyama đi 

bộ   khoầ ng 5 phút là thầ y tòa nhà Intec (Tower 111), “Trung tâm tư vầ n ngượ i nượ c ngoài 

tỉ nh Toyama” nầ m ngay bên trong “Trung tâm Quộ c tệ  Toyama” ợ  tầ ng 4 tòa nhà đó. 

Chúng tôi tiệ p nhầ  n tư vầ n tư  9:00~17:00 tư  thư  2 ~ thư  6 nên có thệ  đệ n tư  do trong 

khoầ ng thợ i gian này nhé. 

 

Q.2 

Trung tâm có tư vầ n qua email không? 

A.2 

Chúng tôi rầ t xin lộ i vì hiệ  n tầ i không tiệ p nhầ  n tư vầ n qua email. Anh/chị  có thệ  đệ n 

trư c tiệ p Trung tâm hoầ  c gộ i điệ  n thoầ i cho chúng tôi đệ  đượ c tư vầ n.   

 

Q.3 

Khi tôi đệ n trượ ng và nói chuyệ  n vợ i giáo viên, Trung tâm có thệ  phiên dị ch giúp tôi đượ c 

không? 

A.3  

Tại Trung tâm có hỗ trợ phiên dịch qua điện thoại, vậy nên trong trường hợp này, khi 

anh/chị đến trường và nói chuyện với giáo viên, Trung tâm sẽ phiên dịch qua điện thoại. 

Ngoài ra, trong trường hợp người xin tư vấn đang ở nơi ngoài trường học, nhưng muốn 

liên hệ với nhà trường thì có thể sử dụng điện thoại gọi nối máy ba chiều cho phép ba 

người nói chuyện cùng một lúc. Lúc này, hãy gọi đến số điện thoại 076-441-5654, 080-

5852-2234 . 

※Cách sử dụng điện thoại nối máy ba chiều 

(1) Hãy gọi điện đến số điện thoại chuyên dụng nối máy ba chiều (076-441-5654, 080-

5852-2234 ) từ điện thoại cố định hoặc di động. 

(2) Sau khi tư vấn viên của Trung tâm nghe máy, hãy nói với họ nội dung và đối tượng 

anh/chị muốn nói chuyện, sau đó chờ máy. 

(3) Tư vấn viên của Trung tâm sẽ gọi điện cho đối tượng anh/chị muốn nói chuyện. Sau 

đó, ba người có thể nói chuyện cùng một lúc. 

※Khi sử dụng điện thoại nối máy ba chiều, hãy xác nhận thời gian chúng tôi có thể phiên 

dịch qua “Lịch tư vấn theo từng ngôn ngữ” trên trang chủ của chúng tôi. 

 



Q.4 

Tôi phầ i nộ  p giầ y khai sinh đượ c cầ p tầ i quê nhà cho tòa thị  chính, nhưng cầ n có bầ n dị ch 

tiệ ng Nhầ  t. Trung tâm có thệ  dị ch giúp tôi đượ c không? 

A.4 

Trung tâm chúng tôi không thư c hiệ  n nghiệ  p vụ  dị ch việ t. Nhưng tầ i Trung tâm Quộ c tệ  

Toyama có “Ngân hàng nhân lư c giao lưu quộ c tệ ” giợ i thiệ  u như ng ngượ i có thệ  dị ch nói 

và dị ch việ t. Bầ ng cách đăng ký tầ i Trung tâm Quộ c tệ  Toyama, anh/chị  sệ  đượ c giợ i thiệ  u 

như ng ngượ i có năng lư c phiên dị ch. Ngoài ra, vệ  vầ n đệ  thù lao và tiệ n lượng sệ  do phía 

yêu cầ u và ngượ i đăng ký ngân hàng nhân lư c đàm phán trư c tiệ p vợ i nhau. 

 

Q.5 

Tôi muộ n hộ c tiệ ng Nhầ  t ợ  tỉ nh Toyama nhưng không đụ  khầ  năng chi trầ  tiệ n hộ c phí 

cao. Tôi nên làm thệ  nào? 

A.5 

Tầ i tỉ nh Toyama, bên cầ nh các trượ ng tiệ ng Nhầ  t, có cầ  lợ p hộ c tiệ ng Nhầ  t do các tộ  chư c 

tình nguyệ  n và NPO mợ  ra trên các khu vư c trong đị a bàn tỉ nh. Chi phí tư ng nợi khác 

nhau nhưng cũng có lợ p chỉ  thu phí tài liệ  u. Chúng tôi sệ  giợ i thiệ  u cho anh/chị  dư a trên 

thợ i gian mong muộ n và khu vư c anh/chị  đang sinh sộ ng. 

 

Q.6 

Tôi đang tìm kiệ m luầ  t sư có thệ  tư vầ n miệ n phí. Tôi nên liên hệ   vợ i bên nào? 

A.6 

Trượ ng hợ p muộ n xin tư vầ n tư  luầ  t sư nhưng lo ngầ i vệ  chi phí thì có thệ  tầ  n dụ ng Trung 

tâm hộ  trợ  tư pháp Nhầ  t Bầ n. Trung tâm này có thệ  độ i ư ng bầ ng nhiệ u ngôn ngư  khác 

nhau. Các ngôn ngư  như tiệ ng Anh, tiệ ng Trung, tiệ ng Hàn, tiệ ng Tây Ban Nha, tiệ ng 

Bộ  Đào Nha, tiệ ng Thái, tiệ ng Việ  t, tiệ ng Tagalog sệ  có nhân viên trư c tộ ng đài đụ  khầ  

năng phiên dị ch kệ t nộ i vợ i luầ  t sư. Tuy nhiên, như ng ngượ i có thu nhầ  p cao không thệ  

sư  dụ ng dị ch vụ  này, vầ  y nên vui lòng liên hệ   đệ  biệ t thêm thông tin chi tiệ t. 

 

Q.7 

Tôi có tư cách lưu trú Tri thư c nhân văn. Mệ  tôi bị  bệ  nh nên tôi đang suy nghĩ vệ  việ  c vệ  

nượ c khoầ ng 6 tháng đệ  chăm sóc cho mệ . Tôi có cầ n phầ i nộ  p đợn xin tái nhầ  p cầ nh 

không? 

A.7 

Trường hợp tái nhập cảnh trong vòng một năm kể từ ngày xuất cảnh, về nguyên tắc thì 

không cần làm đơn xin tái nhập cảnh thông thường. Vậy nên trường hợp của anh/chị 



không cần nộp đơn xin tái nhập cảnh. 

Tuy nhiên, tùy vào tư cách lưu trú (Ví dụ như thị thực ngắn hạn để thăm quan v.v…) sẽ 

có trường hợp không được phép nhập cảnh lại hoặc được phép tái nhập cảnh trong vòng 

2 năm, anh/chị nên xác nhận lại tư cách lưu trú của mình và liên hệ Cục quản lý xuất 

nhập cảnh văn phòng Toyama.   

 

Q.8 

Tôi dư  đị nh 2 tuầ n sau vệ  nượ c. Tôi muộ n nhầ  n tiệ n thanh toán bầ o hiệ m hưu trí mộ  t 

lầ n, hãy cho tôi biệ t tôi nên đệ n đâu và làm như ng thụ  tụ c gì. 

A.8 

Để nhận tiền thanh toán một lần, anh/chị cần phải đến 3 cơ quan ①Văn phòng bảo hiểm 

hưu trí, ②Tòa thị chính hoặc cơ quan hành chính của thị trấn, làng mạc, ③Sở thuế. 

Trước hết, hãy chuẩn bị đầy đủ các giấy tờ cần thiết rồi nộp cho Văn phòng bảo hiểm hưu 

trí. Các giấy tờ cần thiết có thể tìm kiếm trên Internet và được dịch sang 15 thứ tiếng*. 

Tiếp theo, tại thời điểm nhận tiền thanh toán một lần, có yêu cầu đang không sở hữu địa 

chỉ nơi ở nào trong nước Nhật Bản, nên anh/chị cần phải đến Tòa thị chính để làm thủ tục 

chuyển ra. 

Ngoài ra, số tiền thanh toán một lần sẽ phải chịu khoảng 20% thuế, nhưng có trường hợp 

được hoàn thuế bằng cách nộp “Đơn xin hoàn trả tiền do trưng thu thuế thu nhập khi về 

hưu” cho Sở thuế. 

Vậy nên, anh/chị nên chuẩn bị từ sớm. 

*Trang chủ Cơ quan Bảo hiểm hưu trí Nhật Bản (Hướng dẫn tiến hành thủ tục liên quan 

đến tiền thanh toán một lần) 

https://www.nenkin.go.jp/service/jukyu/todoke/kyotsu/20150406.html 

 

Q.9 

Tôi đã nhầ  p việ  n khoầ ng 1 tuầ n và đã thanh toán việ  n phí, nhưng tiệ n việ  n phí quá cao. 

Liệ  u có chệ  độ   hộ  trợ  nào không? 

A.9 

Trong trượ ng hợ p tiệ n việ  n phí đã thanh toán vượ t quá mư c giợ i hầ n tư  chi trầ , thì sộ  

chênh lệ  ch vượ t quá đó sệ  đượ c hoàn trầ  lầ i theo Chệ  độ   trợ  cầ p chi phí điệ u trị  y tệ  cao. 

Vệ  nguyên tầ c, vợ i như ng anh/chị  đang tham gia bầ o hiệ m y tệ  công thì thụ  tụ c xin hoàn 

mộ  t phầ n việ  n phí sệ  tiệ n hành sau khi anh/chị  đã thanh toán việ  n phí, và sộ  tiệ n chênh 

lệ  ch vượ t quá mư c phí tư  thanh toán đó sệ  đượ c hoàn lầ i sau. Tuy nhiên, trượ ng hợ p 

anh/chị  dư  đoán trượ c đượ c chi phí y tệ  cao thì nên việ t đợn xin tư  trượ c, vợ i cách làm 

này, ngượ i thanh toán có thệ  chỉ  cầ n thanh toán trong mư c giợ i hầ n ngay tầ i quầ y thanh 

https://www.nenkin.go.jp/service/jukyu/todoke/kyotsu/20150406.html


toán thôi. Thông tin chi tiệ t vui lòng liên hệ   các tộ  chư c bầ o hiệ m y tệ  công mà anh/chị  

đang tham gia. 


