
Sự kiện được tổ chức bởi Trung tâm giao lưu quốc tế tỉnh Gifu

Do chuyên gia tâm lý người Việt tư vấn

Tư Vấn Tâm Lý
Bạn đang lo lắng những vấn đề ở công ty, gia đình, các mối quan hệ xã hội? 

Bạn thấy không có động lực sống? Thấy tâm trạng lúc nào cũng chán nản, mệt mỏi?

Bạn lo lắng triền miên đến mất ngủ? Lo về công việc, nuôi dạy con cái, chăm sóc gia đình?

Bạn đang lo lắng cho sức khỏe tinh thần của mình và người thân?

Hãy đến trò chuyện, chia sẻ và cùng tháo gỡ những điều không biết nói cùng ai với chuyên gia tâm lý người Việt Nam

Toàn bộ thông tin cá nhân của bạn sẽ được bảo mật tuyệt đối

Lịch tư vấn: 

Thời gian: Từ 10h00 ~ 16h00

Tư vấn cá nhân: 50phút/người/lượt

※ Cần hẹn trước qua điện thoại

Lưu ý:

Hình thức: Online trên ứng dụng ZOOM

Đối tượng: Người Việt Nam đang học tập, làm việc và sinh sống tại tỉnh Gifu

Chi phí: MIỄN PHÍ

Tư vấn viên: BẾ MINH NHẬT
Nhân viên hỗ trợ cuộc sống cho người Việt Nam tại Tổ chức Phi lợi nhuận MPKEN

Sáng lập dự án Hỗ trợ tâm lý cho người Việt Nam tại Nhật Tomorrow.Care

Mọi chi tiết xin liên hệ

TRUNG TÂM GIAO LƯU QUỐC TẾ TỈNH GIFU

〒500-8875 Gifu-shi, Yanagase-Dori, 1-12 Tòa nhà Gifu Chunichi, tầng 2

Điện thoại: 058-263-8066

E-mail: gic@gic.or.jp

Ngày 05/12/2021 (Chủ Nhật)

Ngày 30/01/2022 (Chủ Nhật) 

Ngày 06/03/2022 (Chủ Nhật)

※ Trước ngày tư vấn, nhân viên sẽ gọi điện xác nhận. Trường hợp không liên lạc được, lịch hẹn của bạn sẽ bị huỷ. 

※ Trường hợp huỷ lịch hẹn vào ngày tư vấn mà không có liên lạc, bạn sẽ không thể đặt lịch hẹn cho lần sau.


