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Chúng tôi nh ận tư vấn và gi ải quy ết về nhửng rắc rối khó kh ăn 
trong cu ộc sống hằng ngày c ủa người nước ngoài 

Bก phกn Đกa điกm Thกi gian sก dกng Liên hก
Văn phòng 

chính

（ Phกn phía 

đông Tกnh）

Tottori shi osgicho２１
Trsng tâm hกs nghก nhân dân  tกng 3

Ngày thưกng /9:00～18:00

Thก 7.Chก Nhกt/9:00～17:30

※Văn phòng sก nghก,đóng cกa vào 

Ngày lก・Ngày nghก csกi năm

TEL 0857-51-1165

FAX 0857-51-1175

E-mail tic@torisakys.or.jp

Văn phòng 

Ksrayoshi

（Phกn trsng 

tâm Tกnh）

Ksrayoshi shi Higashi iwaki cho２
Văn phòng tกng hกp phกn trsng tâm tกnh 

Tottori

Ngày thưกng/8:30～17:15

※Văn phòng sก nghก,đóng cกa vào 

Thก 7.Chก Nhกt .Ngày lก .Ngày  nghก
csกi năm 

TEL  0858-23-5931

FAX  0858-23-5932

E-mail tick@torisakys.or.jp

Văn phòng 

Yonago

（Phกn phía 

Tây Tกnh）

Yonago shi  Sse hirocho２９４
Trsng tâm hกi nghก Yonago tกng 1

Ngày thưกng ・Chก Nhกt/9:00～17:30

※Văn phòng sก nghก,đóng cกa vào 

ngày thก 7.Ngày lก.Ngày csกi năm

TEL  0859-34-5931

FAX  0859-34-5955

E-mail ticy@torisakys.or.jp

Văn phòng chính Văn phòng Kurayoshi V ăn phòng Yonago

Có thể tư vấn bằng tiếng ngôn ngử của nước bạn
※Có nhân viên tư vấn người nước ngoài.
（Có thể nói được ,Tiếng Anh.Tiếng Trung.Tiếng Việt）

※Ngày giờ tư vấn của nhân viên nước ngoài sẻ thay đổi vào ngày giờ khác nhau.
※Để biết thêm chi tiết,xin vui lòng liên hệ với văn phòng giao lưu quốc tế gần nhất.

Hướng
Yonago Ga tàu điện

Tottori

Toà nhà mua sắm
AEON Tottori

Trung tâm hửu 
nghị nhân dân

Uỷ ban tòa thị chính thành
phố Tottori nhà ga phía Nam 

toà nhà chính phủ

Toà nhà trụ sở
chính tạp chí báo

Nhật

Toà nhà mua
sắm DAIMARUTrạm xe buýt, bến

xe buýt

Khách sạn
Washington

Hướng
Kyoto

Tuyến đường tàu
chính San In

Ga tàu điện
KurayoshiHướng

Yonago
Tuyến đường tàu

chính San In
Hướng
Tottori

Bệnh viện
Kurayoshi

Sông Tenjin

Toà nhà mua
sắm

PurpleTown

Văn phòng tổng hợp 
phần trung tâm tỉnh 

Tottori

Phòng chửa
cháy

Kurayoshi

Khách sạn
Washington 

Yonago

Toà nhà mua sắm AEON 
trước nhà ga Yonago

Bãi đậu xe phía trước
trung tâm hội nghị

Yonago

Hướng
TottoriGa tàu điện

Yonago

Tuyến đường tàu
chính San In

Hướng
Matue

Hội trường văn
hoá thành phố

Yonago

Sông
Shin-kamo

Trung tâm hội 
nghị Yonago

Trường trung
học Kahoku

Đi đến ngân hàng , tôi
không biết làm thế nào để

trả tiềnhàng , tôi k
hông  bi ết làm th ế nào 

để trả tiền 

Tôi muốn đi bệnh viện, 

nhưng tôi sợ ,tôi không

nghe được truyền đạt

được những lời đó

Khi thiên tai xảy ra tôi

không biết được nơi

nào để lẩn trốn
Tôi muốn học tiếng Nhật


