
ขอ้มลู ณ เดอืนเมษายน 2020 (ปีเรวะที ่2)
ชือ่หน่วยงาน ภาษา หมายเลขโทรศพัท์ รายละเอยีด

องักฤษ 03-5320-7744 วนัจันทร ์- วนัศกุร ์9.30 – 12.00 น. 13.00 – 17.00 น.

จนี 03-5320-7766 วนัองัคาร, วนัศกุร ์ 9.30 – 12.00 น. 13.00 – 17.00 น.

เกาหลี 03-5320-7700 วนัพธุ    9.30 – 12.00 น. 13.00 – 17.00 น.

ศนูยใ์หค้ าปรกึษาและ

ชว่ยเหลอืชาวตา่งชาติ

องักฤษ, จนี, โปรตเุกส,

 สเปน, เบงกาล,ี 

อนิโดนเีซยี, เวยีดนาม,

 ตากาล็อก

03-3202-5535

วนัจันทร ์- วนัศกุร ์9.00 – 16.00 น.

*ปิดใหบ้รกิารในวนัหยดุชว่งสิน้ปีและปีใหม ่วนัหยดุราชการ และวนัพธุที ่2 และ

 4 ของเดอืน

*ภาษาองักฤษและภาษาจนี (วนัจันทร ์– วนัศกุร)์, ภาษาโปรตเุกส (วนัจันทร)์,

 ภาษาสเปน (วนัพธุและวนัศกุร)์, ภาษาเบงกาล ี(วนัองัคาร), ภาษาอนิโดนเีซยี

 (วนัองัคาร), ภาษาเวยีดนาม (วนัพฤหัสและวนัศกุร)์, ภาษาตากาล็อก (วนัศกุร)์

*ทา่นสามารถปรกึษากบัผูเ้ชีย่วชาญ (ทนายความ, จติแพทย,์ ทีป่รกึษาดา้น

ประกนัสงัคม, ผูรั้บรองเอกสารราชการ และทีป่รกึษาดา้นแรงงาน ฯลฯ) ได ้

โดยตรง 2 ครัง้ตอ่เดอืน  (ตอ้งจองลว่งหนา้)

ฮมิาวาริ

(บรกิารใหข้อ้มลูดา้น

สขุภาพและการแพทย์

เขตโตเกยีว)

องักฤษ, จนี, เกาหล,ี 

ไทย, สเปน
03-5285-8181

ใหค้ าปรกึษาดา้นการแพทย ์ทกุวนั  9.00 – 20.00 น.

*ใหค้ าปรกึษาผา่นทางโทรศพัทเ์ทา่นัน้

องักฤษ, จนี ส าหรับหน่วยงานทางการแพทย ์ ตลอด 24 ชัว่โมง 365 วนั

เกาหล,ี ไทย, สเปน, 

ฝร่ังเศส

ส าหรับหน่วยงานทางการแพทย ์ วนัธรรมดา 17.00 – 20.00 น.  วนัหยดุ ฯลฯ 

9.00 – 20.00 น.

03-3265-6110 อดิะบาช ิวนัจันทร ์- วนัศกุร ์14.00 – 16.00 น.

03-3495-6110 โอซาก ิ  วนัองัคาร   14.00 – 16.00 น.

042-321-6110 โคคบุนุจ ิวนัพฤหัส   14.00 – 16.00 น.

จนี 03-3265-6110 อดิะบาช ิวนัองัคาร - วนัพฤหัส 14.00 – 16.00 น.

ศนูยใ์หค้ าปรกึษา

ปัญหาส าหรับ

ชาวตา่งชาตขิองกรม

ต ารวจ

องักฤษ, จนี, เกาหล,ี 

เวยีดนาม, ตากาล็อก, 

สเปน, ไทย

03-3503-8484
วนัจันทร ์- วนัศกุร ์(ยกเวน้วนัหยดุราชการ)  8.30 – 17.15 น.

*ใหค้ าปรกึษาผา่นทางโทรศพัทเ์ทา่นัน้

สายดว่นใหค้ าปรกึษา

ดา้นสทิธมินุษยชน

ส าหรับชาวตา่งชาติ

(Navi-Dial)

องักฤษ, จนี, เกาหล,ี 

ฟิลปิปินส,์ โปรตเุกส, 

เวยีดนาม, เนปาล, 

สเปน, อนิโดนเีซยี, ไทย

0570-090911

วนัธรรมดา (ยกเวน้ชว่งสิน้ปีและปีใหม่)  9.00 – 17.00 น.

*โทรศพัทส์ายนี้เชือ่มตอ่กบัผูใ้หบ้รกิารลา่มแปลภาษาผา่นโทรศพัทห์ลาย

ภาษาของภาคเอกชน รวมถงึเชือ่มตอ่กบัส านักกฎหมายทีม่อี านาจและส านัก

กฎหมายประจ าเขต

โฮเทะระส ุศนูยบ์รกิาร

ใหข้อ้มลูหลายภาษา

องักฤษ, จนี, เกาหล,ี 

สเปน, โปรตเุกส, 

เวยีดนาม, ตากาล็อก, 

เนปาล, ไทย

0570-078377

วนัจันทร ์- วนัศกุร ์9.00 – 17.00 น.(การสนทนาสามสายรว่มกบัลา่ม

แปลภาษาและเจา้หนา้ทีโ่ฮเทะระสหุรอืศนูยช์ว่ยเหลอืทางกฎหมายญีปุ่่ น มี

คา่บรกิารโทรศพัท)์

**ยกเวน้วนัหยดุราชการ วนัหยดุชว่งสิน้ปีและปีใหม่

รายชือ่ชอ่งทางการบรกิารใหค้ าปรกึษาแกช่าวตา่งชาติ

หัวขอ้ทีใ่หค้ าปรกึษา

ปัญหาในการด าเนนิ

ชวีติประจ าวนั, ขอ้มลู

ท่ัวไปทีต่อ้งการทราบ

ศนูยใ์หค้ าปรกึษา

ส าหรับชาวตา่งชาตเิขต

โตเกยีว

สถานภาพการพ านัก, 

ปัญหาตา่ง ๆ ทีอ่าจ

เกดิขึน้ไดใ้นการด าเนนิ

ชวีติท่ัวไป

แนะน าระบบกฎหมาย

ของประเทศญีปุ่่ นและ

ชอ่งทางขอรับบรกิารให ้

ค าปรกึษา

บรกิารใหข้อ้มลูทาง

การแพทย์

องักฤษ

ปรกึษาปัญหากบั

เจา้หนา้ทีต่ ารวจ

ปรกึษาดา้นสทิธิ

มนุษยชน

ปรกึษาดา้นแรงงาน

ศนูยใ์หค้ าปรกึษาและ

ขอ้มลูแรงงานเขต

โตเกยีว

ฮมิาวาร ิบรกิารลา่ม

แปลภาษากรณีฉุกเฉนิ
03-5285-8185


