
Về việc đóng cửa "Kokusai Hiroba" theo quyết định ban bố tình 

trạng khẩn cấp để ứng phó đại dịch Covid-19 

 

Ngày 7 tháng 5 năm 2021, tỉnh Fukuoka đã được bổ sung vào khu vực thuộc đối tượng 

ban bố tình trạng khẩn cấp. 

Theo đó, tỉnh Fukuoka đã quyết định thực hiện các biện pháp khẩn cấp theo phương 

châm đối phó cơ bản của chính phủ; về nguyên tắc đóng cửa các cơ sở hoạt động trong 

tỉnh, dừng hoặc hoãn các sự kiện do tỉnh đứng ra tổ chức. 

Do vậy, Trung tâm giao lưu quốc tế Fukuoka cũng buộc phải đóng cửa "Kokusai 

Hiroba" trên tầng 3 trong khoảng thời gian dưới đây để triệt để thực hiện biện pháp 

khẩn cấp và ngăn chặn sự lây lan của dịch bệnh. 

Chúng tôi thành thật xin lỗi quý vị về sự bất tiện này. Rất mong quý vị thông cảm và 

hợp tác. 

Trung tâm giao lưu quốc tế Fukuoka, trong đó có “Trung tâm tư vấn cho người nước 

ngoài tại tỉnh Fukuoka”, vẫn tiếp nhận giải quyết các nội dung tư vấn và thắc mắc từ 

quý vị qua điện thoại, v.v… vì vậy xin vui lòng sử dụng dịch vụ như dưới đây. 

 

 



 

【Thời gian đóng cửa】 

Từ ngày 12 tháng 5 năm 2021 (thứ 4) đến ngày 31 tháng 5 năm 2021 (thứ 2) 

※ Thời gian trên có thể kéo dài tùy theo phương châm của tỉnh căn cứ tình trạng lây lan của dịch 

bệnh trong thời gian tới. 

 

◆ Trung tâm tư vấn người nước ngoài 

Thời gian tiếp nhận:   10:00 ~ 19:00 

Điện thoại:   0120-279-906【miễn phí】 

Email:  fukuoka-maic@kokusaihiroba.or.jp 

 

◆ Tư vấn riêng về tìm kiếm việc làm cho du học sinh 

Thời gian tiếp nhận:   10:00 ~ 19:00 

Điện thoại:   092-725-9201 

Email:  club.fissc@gmail.com   

  

◆Các nội dung tư vấn khác 

Thời gian tiếp nhận:   10:00 ~ 19:00 

Điện thoại:   092-725-9200 

Email:  info@kokusaihiroba.or.jp  


