Thân gửi các bạn nước ngoài đang cư trú tại tỉnh Gifu
Miễn
phí

2 nhóm/tháng

Tư vấn về kế hoạch tương lai

Nhà hoạch định tài chính sẽ hướng dẫn một cách dễ hiểu về ngân sách gia đình,
chi phí sinh hoạt, chi phí giáo dục, v.v... Bạn nào quan tâm hãy liên hệ để được
tư vấn.
Thu nhập bị giảm nhưng
mỗi tháng bạn vẫn phải trả
tiền nhà, trả góp khoản vay
mua ô tô, v.v... Bạn lo lắng
không biết có thể tiếp tục
trang trải những chi phí đó
hay không.

Bạn có con đang học cấp 1 và
cấp 2. Bạn muốn tìm hiểu
về chế độ giáo dục Nhật Bản
và những chi phí liên quan
đến nó trong tương lai.

Con bạn đang định học lên
cấp 3 nhưng bạn bị thất
nghiệp. Bạn được trợ cấp
thất nghiệp nhưng sau khi
trang trải phí sinh hoạt, học
phí thì mỗi tháng sẽ còn lại
bao nhiêu?

Phí bảo hiểm sức khỏe và
lương hưu được trừ từ tiền
lương nhưng vì bạn không
biết rõ về chế độ phúc lợi xã
hội ở Nhật nên muốn tìm
hiểu thêm.

Lãi suất giảm, có nên vay
tiền ngân hàng mua nhà
không? Vay tiền có ảnh
hưởng gì đến ngân sách gia
đình không?

Con bạn muốn học đại học
hoặc học tại trường dạy nghề.
Nhưng bạn không thể trả nổi
học phí cho con. Chắc chỉ có
cách là vay tiền phải không?

Thời gian

Ngày 2/12/2020, ngày 6/1/2021, ngày 3/2/2021, ngày 3/3/2021
Mỗi thứ tư đầu tháng ①10:00～10:50 hoặc ②11:00～11:50

Địa điểm

Trực tuyến（bằng Zoom）

Ngôn ngữ

Bồ đào nha, Tagalog, Việt Nam

Cách đăng
ký

Bạn nào muốn được tư vấn vui lòng ghi tên họ, số điện thoại, tên thành phố
đang cư trú (ví dụ: thành phố Kani), nội dung, ngày và thời gian muốn tư vấn
(khung giờ ① hoặc khung giờ ②) bằng E-mail. Vui lòng cho biết nếu
bạn cần thông dịch viên và bằng ngôn ngữ nào.
Chú thích: Phải đặt hẹn ngày tư vấn ít nhất là 1 tuần trước (ưu tiên cho
người hẹn trước).

（Tổ chức công ích pháp nhân）
Trung tâm giao lưu quốc tế Gifu
E-mail：gic@gic.or.jp

TEL：058-214-7700

