
 

【Tư vấn giáo dục cho các gia đình nước ngoài】 

Ngày: 29-1-2023 (Chủ Nhật) 14：00～16：30 （Thu nhận 13：30～） 

Địa điểm: Phòng hội nghị lớn tầng 3 Kokuro Osaka Kaikan 

（２-2 Nishikimachi Kitaku Osaka） 

150m từ ga JR Temma, 150m từ ga tàu điện ngầm Ogimachi   

https://map.goo.ne.jp/place/RERH4EH5/map/  

★Hãy thoải mái trao đổi những bất an về cuộc sống sinh hoạt trong trường học, lộ trình 

phát triển, hướng nghiệp, giáo dục của con em bạn.  

★Những tư vấn viên đang hỗ trợ việc học tập của người nước ngoài sẽ trả lời các thắc 

mắc về giáo dục, việc học lên, chế độ thi đầu vào và giới thiệu các trường ở Osaka.  

★Về các vấn đề như tư cách lưu trú, visa, v.v thì chúng tôi sẽ hỏi trước nội dung muốn 

tư vấn, và chuyên gia tư pháp sẽ giải đáp các thắc mắc đó.  

★Người tham gia: Gia đình có con có nguồn gốc ngoại quốc, người hỗ trợ, người có liên 

quan đến trường học.  

★Số lượng người tham gia quy định: 30 người. Người đăng ký trước sẽ được xét tham 

gia trước. Trường hợp có nhiều người đăng ký thì có thể chúng tôi sẽ không tiếp nhận 

nữa.   

Bắt buộc phải đăng ký trước   

Hạn đăng ký: Ngày 28 tháng 12   đăng kí →Google form 

https://forms.gle/FZsdEUhniukmayyg7 

Phí tham gia: Miễn phí (Không tốn tiền) 

Chúng tôi sẽ bảo mật thông tin cá nhân của anh / chị 

Thắc mắc：osakakodomo@gmail.com   chỉ có tiếng Nhật 

 

メール、FAXで申
もう

し込
こ

み場合
ば あ い

（ 通过电子邮件或传真申请/ To apply by e-mail or fax） 

1 月 29 日（日） 外国人家族のための教育相談会に参加します。 

（ I would like to attend the Educational Consultation for Foreign Residents on Ja.29. 

申请参加 1 月 29 日面向外国人的教育咨询会） 

①～⑨を書いて、osakakodomo@gmail.com にメールを送ってください。 

https://forms.gle/FZsdEUhniukmayyg7
mailto:osakakodomo@gmail.com


①  名前
な ま え

 （姓名/Name of student） ②電話番号
でんわばんごう

 （电话号码/Tel.Number） ③メールアド

レス（电子 邮件地址/Email Address） ④年齢
ねんれい

 （岁/Age） ⑤学
がく

校名
こうめい

 と学年
がくねん

（学校名

/School Name）（学年/Grade）⑥一緒
いっしょ

に参加
さ ん か

する人
ひと

 （除你之外的同伴/ companion 

other than you）⑦言語
げ ん ご

 （语言/Language）⑧相談
そうだん

内容
ないよう

 咨询（学校教育、继续教育的途

径、签证状况等/ Consultation (school education, higher education path, status of 

residence, etc.)⑨通
つう

 訳
やく

が必
ひつ

 要
よう

な場合
ば あ い

は言語
げ ん ご

を書
か

いてください。（如果需要翻 译，请写明语

言/If Interpreter needed, please write the language 

 


