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<Минами иргэдийн үйл ажиллагаа, олон янзын соёл зэрэгцэн оршихуй лаунж>

〒232-0024

Ёкохама хот, Минами дүүрэг, Ура-фүнэ чо 3-46

Ура-фүнэ Фүкүго Фүкүши Шисэцү, 10-р давхар

(Хамгийн ойрхон галт тэрэгний буудал: Ши-эй метроны Бандоо-баши буудал, Кэйкю-сэн шугамын Коганэ-чо буудал)

※Сарын 3 дах Даваа гариг, оны эцэс болон оны эхэн орохгүй.

Мэргэжлийн салбарын 

зөвлөгөө
Хуулийн зөвлөгөө Сарын 2 дах Пүрэв гариг

Оршин суухтай 

холбогдох зөвлөгөө
Сарын 3 дах Пүрэв гариг

Боловсролтой 

холбогдох зөвлөгөө
Сарын 4 дэх Пүрэв гариг

<Кавасаки хотын олон улсын харилцааны төв>

〒211-0033

Кавасаки хот, Накахара дүүрэг, Кизүки гион чо 2-2

(Хамгийн ойрхон галт тэрэгний буудал: Тоокю Тооёко-сэн шугам, Мэгүро-сэн шугамын Мото-сүми-ёши буудал)

※Оны эцэс болон оны эхэн, тус төвийн амралтын өдөр (жилд 3 удаа) орохгүй.

https://www.kian.or.jp/kic/soudan.shtml

Засаг захиргааны баримт 

бичгийг төлөөлөн үйлдэх ба 

холбогдох процедурт 

төлөөлөн оролцогч зөвлөгөө 

өгөх

Орчуулагч авахад 

урьдчилан захиалах 

шаардлагатай. 

(Төлбөртэй) Зөвлөгө

ө 

авах боломжтой 

хэлний талаар 

лавлана уу.

Сарын 3 дах Ням гариг 14:00-16:00
(044)435-7000

soudan39@kian.or.jp

Зөвлөгөө өгөх хэл Зөвлөгөө өгөх гариг Зөвлөгөө өгөх цаг Утас

<Кавасаки хотын Кавасаки дүүргийн захиргааны газар>

〒210-8570

Кавасаки хот, Кавасаки дүүрэг, Хигаши-да чо 8

Даваа-Баасан 8:30-17:00

Зөвхөн нэгдсэн үйлчилгээни

й 

цонх болон бусад цонхуудад 

үйлчилнэ.

<Кавасаки хотын дүүргүүдийн захиргааны газрууд болон дүүргийн захиргааны газрын салбар>

Дүүргийн оршин суугчдын 

хэлтэс зэрэг цонхны үйл 

ажиллагаанд таблет ашиглан 

үзүүлэх орчуулгын үйлчилгээ

(Видео орчуулга ※Зарим хэл 

нь зөвхөн аудио орчуулга)

Монгол хэл Даваа-Баасан 8:30-17:00

Зөвхөн дүүргийн оршин 

суугчдын хэлтэс зэрэг 

цонхонд үйлчилнэ.

○Захиргааны үйл ажиллагааг танилцуулахад орчуулгын үйлчилгээ үзүүлэх цонх

Зөвлөгөөний агуулга

(Хамгийн ойрхон галт тэрэгний буудал: JR-ын Тоокай-до-сэн шугам, Кэйхин тоохоку-сэн шугам, Нанбү-сэн шугамын Кавасаки буудал, Кэйхин

-

кюкогийн Хон-сэн шугам, Дайши-сэн шугамын Кэйкю кавасаки буудал)

Дүүргийн захиргааны газрын үйл ажиллагааг танил

цуулах, орчуулгын үйлчилгээ үзүүлэх г.м

(Орчуулгын машин зэргийг ашиглан, Англи, Хятад 

хэлнээс бусад хэлээр ч зөвлөгөө өгөх боломжтой.)

2022 оны санхүүгийн жил

Муж, хот, тосгоны гадаадын оршин суугчдад зөвлөгөө өгөх цонхны жагсаалт

○Зөвлөгөө өгөх цонх (Мэргэжлийн салбарын зөвлөгөө)

Зөвлөгөөний агуулга

13:30-15:30

(045)232-9544 (Урьдчилан 

захиалга өгөх 

шаардлагатай.)

※Зөвлөгөө авах хэлний 

талаар хүсэлт гаргах 

боломжтой.
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