
外国人在留支援センター(FRESC) 在留相談(ざいりゅうそうだん)
時間(じかん)：９：００～１７：００（月(げつようび)～金(きんようび)）※祝日・年末年始は除く

場所(ばしょ)：外国人在留支援センター(FRESC)（新宿区四谷1-6-1 四谷(よつや)タワー13F）
対応言語(ことば)：11言語(やさしい日本語,英語,中国語,韓国語,ベトナム語,ネパール語,インドネシア語,

フィリピノ語,タイ語,ポルトガル語,スペイン語)

〇相談（そうだん）するには予約（よやく）が必要です！
予約(よやく)のときに聞(き)くこと：①相談(そうだん)に来(き)たい日(ひ),②名前(なまえ) ※いわなくてもいいです,

③人数(にんずう),④電話番号(でんわばんごう)またはメールアドレス,
⑤日本語(にほんご)が話(はな)せるか/話せないか,⑥相談(そうだん)したいこと

住 所：東京都新宿区四谷1-6-1 四谷タワー13F
アクセス：JR中央・総武線 四ツ谷駅 １分

東京メトロ丸ノ内線 四ツ谷駅 １分 南北線 四ツ谷駅 ３分

東京出入国在留管理局
四谷分庁舎

予約専用ダイヤル/メールアドレス(日本語・英語対応)(Reservation dial/e-mail address)

Trung tâm Hỗ trợ Lưu trú Người nước ngoài (FRESC) Ban Tư vấn Xuất nhập cảnh

Thời gian: 9:00 ~ 17:00 (Thứ Hai ~ Thứ Sáu) * Trừ ngày lễ và kỳ nghỉ năm mới

Địa điểm: Trung tâm Hỗ trợ Lưu trú Người nước ngoài (FRESC) (Tầng 13 Tháp Yotsuya, số 1-6-1 Yotsuya, quận Shinjuku)

〇 Cần đặt hẹn để xin tư vấn! ※ Tổng đài và e-mail đặt hẹn hiện chỉ có tiếng Nhật và tiếng Anh

Những nội dung sẽ được hỏi khi đặt hẹn: 

① Ngày muốn đến xin tư vấn, ②Tên * Có thể không cung cấp

③ Số người, ④ Số điện thoại hoặc email,

⑤ Có thể/Không thể nói tiếng Nhật, ⑥ Nội dung muốn được tư vấn

Support Center para sa Dayuhang Residente (FRESC) Konsultasyon ng Imigrasyon

Oras: 9:00～17:00 (Lunes～Biyernes) * Maliban sa Holidays, katapusan at simula ng taon

Lugar: Support center para sa dayuhang residente (FRESC)（13F Yotsuya tower, 1-6-1 Yotsuya, Shinjuku)

〇 Kailangan ng reserbasyon para sa konsultasyon!
※Tutugon lamang sa wikang Japanese at English sa tawag at Email para sa reserbasyon

Mga tanong sa oras ng reserbasyon:

①Nais na petsa para sa konsultasyon,②Pangalan * Maaaring hindi kailangang sabihin

③Bilang ng kokonsulta,④Numero ng telepono o Email address,

⑤Kung makakapag-Japanese o hindi,⑥Mga nais ikonsulta

Centro de Apoio aos Residentes Estrangeiros (FRESC), Consulta sobre Controle de Imigração

Horário: das 9h às 17h (segunda a sexta) * Exceto feriados, final e início do ano.

Local: Centro de Apoio aos Residentes Estrangeiros (FRESC) (Yotsuya Tower 13F, 1-6-1 Yotsuya, Shinjuku)

〇 É necessário fazer uma reserva para consultar!
※A discagem exclusiva para reserva e e-mail são atendidas somente em japonês e inglês.

O que será perguntado na hora de fazer a reserva:

① Dia em que deseja fazer a consulta; ② Nome * Não é obrigatório responder;

③ Número de pessoas; ④ Número de telefone ou endereço de e-mail; 

⑤ Se fala ou não fala japonês; ⑥ Conteúdo da consulta


