
ベトナム語 

 

THÔNG BÁO TỪ BỘ PHẬN “HOTLINE VỀ VIRUS VIÊM PHỔI CHỦNG MỚI CORONA 
CỦA TỈNH GUNMA” (CHỈ TIẾNG NƯỚC NGOÀI) VÀ  

“TRUNG TÂM TƯ VẤN TỔNG HỢP ONESTOP DÀNH CHO NƯỚC NGOÀI TỈNH 
GUNMA” VÀO DỊP TẾT DƯƠNG LỊCH 

 

1. Hotline về virus viêm phổi chủng mới Corona của tỉnh Gunma (chỉ tiếng nước ngoài) (Từ thứ sáu 

ngày 25 tháng 12 trở đi) 

Tỉnh Gunma xin thông báo tới những người nước ngoài gặp khó khăn trong giao tiếp bằng tiếng 

Nhật có thể liên hệ tới bộ phận tiếp nhận và hỗ trợ tư vấn chuyên về những vấn đề liên quan đến 

virus chủng mới Corona.  

  ・Điện thoại liên hệ: 027-212-0010 

  ・Thời gian hỗ trợ: 24/ 24h, các ngày trong năm.  

  ・Ngôn ngữ hỗ trợ: 19 ngôn ngữ (tiếng Anh, tiếng Bồ Đào Nha, tiếng Tây Ban Nha, tiếng Trung, 

tiếng Việt, tiếng Hàn, tiếng Thái, tiếng Indonesia, tiếng Tagalog, tiếng Nepal, tiếng Pháp, tiếng 

Đức, tiếng Ý, tiếng Nga, tiếng Malaysia, tiếng Khơ-me, tiếng Myanmar, tiếng Mông Cổ, tiếng 

Sinhara).  

 

2. Về lịch nghỉ Tết dương lịch của Trung tâm tư vấn tổng hợp Onestop dành cho người nước ngoài 

tỉnh Gunma 

  Nghỉ Tết dương lịch: Từ thứ ba ngày 29 tháng 12 đến hết chủ nhật ngày 3 tháng 1) 

 

 
＜Trung tâm tư vấn tổng hợp Onestop dành cho người nước ngoài tỉnh Gunma＞ 

 Nếu gặp khó khăn trong công việc, đời sống,.v.v... hãy đừng ngần ngại liên hệ tới trung tâm để 

được hỗ trợ tư vấn  

 Điện thoại liên hệ: 027－289－8275 

 Thời gian làm việc: Từ thứ hai đến thứ sáu (9:00 – 17:00) trừ thứ bảy, chủ nhật, lễ, Tết 

 Ngôn ngữ hỗ trợ: tiếng Anh, tiếng Bồ Đào Nha, tiếng Tây Ban Nha, tiếng Trung, tiếng Việt, tiếng 

Nhật cơ bản. 

 


