
Gửi các quý vị tị nạn định cư tại Nhật bản 

 

Nếu bị hãng yêu cầu nghỉ việc 
 
1. Xét lại những điều sau đây trước khi quyết định nghỉ việc 

(1) Hãng khuyến khích nghỉ việc dù bản thân không muốn. 

(2) Hãng cho nghỉ việc dù thời hạn hợp đồng chưa hết mà không có lý do chính đáng. 

 
 
 
 
 
 
 
 
2. Tổng bộ tị nạn sẽ giúp đỡ và tư vấn cho anh/chị các thủ tục sau khi nghỉ việc và tìm việc làm 

 
(1) Tìm việc : Tổng bộ thu thập các thông tin tìm việc và các chương trình dạy nghề hữu ích trong thời 

gian tìm việc  

(2) Thủ tục thay đổi bảo hiểm trong lúc thất nghiệp ( bảo hiểm y tế, bảo hiểm hưu trí, bảo hiểm  

thất nghiệp ) 

(3) Cuộc sống sau khi thất nghiệp ( nhà cửa, giáo dục v.v...) 

 
   
 
 
 
 
                          

 Các nơi liên lạc của Tổng bộ tị nạn 

 
Văn phòng chính 
           Địa chỉ : 5-1-27 Minami Azabu, Minatoku, Tokyo 

                  ( Ga HIROO cửa ra số 3 tuyến xe điện ngầm HIBIYA ) 

           TEL: 0120-090-091 (miễn phí)  Giờ làm việc 9:30 – 17:00 (ngày thường) 

           Ngôn ngử: tiếng Nhật , Việt , Campuchia , Miến điện , Anh , Pháp. 

 
Trung tâm RHQ SHIEN CENTER 
           TEL: 03-5292-2144           Giờ làm việc 9:00 – 16:30 (ngày thường) 

           Ngôn ngử: tiếng Nhật , Anh . 

 
Văn phòng chi nhánh Kansai 
           Địa chỉ :Tầng 11 toà nhà NIHON SEIMEI KOBE EKIMAE 

                  2-1-18 Nakamachi Dori, Chuo ku, Kobe shi, Hyogo 
                  ( trước mặt Ga KOBE ) 

           TEL: 0120-090-091 (miễn phí)  Giờ làm việc 9:30 – 17:00 (ngày thường) 

           Ngôn ngử: tiếng Nhật , Việt , Anh . 

  

Nếu anh/chị thấy lý do nghỉ việc không hợp lý thì nên liên lạc với Tổng bộ tị nạn hoặc là  

  Sở giám sát tiêu chuẩn lao động nơi cư ngụ để được tư vấn trước khi quyết định nghỉ. 

 Quày tư vấn khác nhau tùy theo nội dung tư vấn ( quày hỗ trợ làm thủ tục hành chính,  

 quày tư vấn tìm việc v.v...). Trước tiên xin vui lòng liên lạc với nhân viên tư vấn nghể nghiệp  


