
 

 

 

 
Bạn có thể trao đổi về những lo lắng trong việc nuôi dạy con, sinh hoạt, sức khỏe 
và tinh thần. Hãy thoải mái liên hệ với chúng tôi! 

 

Nội dung tư vấn Quầy tư vấn Ngày giờ tiếp nhận, v.v... 

Những lo lắng chung về việc nuôi dạy con, 

chẳng hạn như khó khăn trong việc nuôi 
dạy con, v.v... 

Phòng hỗ trợ nuôi dạy trẻ - Tư vấn gia 

đình và trẻ em 
(Quầy số 21, tầng 2, Tòa thị chính quận 
Nishiyodogawa) 

℡:06-6478-9950 

Thứ Hai ~ thứ Sáu (trừ ngày lễ, các ngày cuối 

năm và đầu năm) 9:00 ~ 17:30 

Tư vấn về mang thai/sinh con, em bé/trẻ 
nhỏ 

Nhóm xúc tiến sức khỏe quận 
Nishiyodogawa 
(Quầy số 25, tầng 2, Tòa thị chính quận 

Nishiyodogawa) 

℡:06-6478-9968 

Thứ Hai ~ thứ Sáu (trừ ngày lễ, các ngày cuối 
năm và đầu năm) 9:00 ~ 17:30 

Tư vấn về sự phát triển và hành vi có vấn 
đề của trẻ, nuôi dạy trẻ, cha mẹ nuôi, v.v... 

Tư vấn tổng hợp 
(Trung tâm tư vấn trẻ em Hokubu) 

℡:06-6195-4114 

Thứ Hai ~ thứ Sáu (trừ ngày lễ, các ngày cuối 
năm và đầu năm) 9:00 ~ 17:30 

Tư vấn về việc từ chối trường học, học tập, 
mối quan hệ với mọi người, v.v... 

Tư vấn giáo dục 
(Trung tâm tư vấn trẻ em Chuo) 

℡:06-4301-3100 

Thứ Hai ~ thứ Sáu (trừ ngày lễ, các ngày cuối 
năm và đầu năm) 9:00 ~ 17:30 

Tư vấn về ngược đãi trẻ em Đường dây nóng về ngược đãi trẻ em 
thành phố Osaka 

℡:0120-01-7285 

(Hoạt động 24 giờ một ngày, 365 ngày một năm) 

Tư vấn về việc bắt nạt Tổng đài SOS dành cho trẻ em 24 giờ 
(Chung toàn quốc) 

℡:0120-0-78310 

(Một số thiết bị điện thoại IP sẽ không kết nối 
được) 

Những lo lắng chung về sinh hoạt chẳng 

hạn như khó khăn trong sinh hoạt và kinh 
tế gia đình không ổn định, v.v... 
 

 
 

Tư vấn tự lập trong cuộc sống và hỗ trợ 

việc làm 
(Quầy số 32, tầng 3, Tòa thị chính quận 
Nishiyodogawa) 

℡:06-6471-8222 

Thứ Hai ~ thứ Sáu (trừ ngày lễ, các ngày cuối 

năm và đầu năm) 9:00 ~ 17:30 

Văn phòng Hello Work (Văn phòng Hỗ trợ 
Việc làm Công cộng) ở Nishiyodogawa 
(Tầng 1, Tòa thị chính quận 

Nishiyodogawa) 

℡:06-7668-0150 

Thứ Hai ~ thứ Sáu (trừ ngày lễ, các ngày cuối 
năm và đầu năm) 9:00 ~ 17:30 

Văn phòng Hello Work Umeda (Văn 
phòng Hỗ trợ Việc làm Công cộng) 

℡:06-6344-8609 

Thứ Hai ~ thứ Sáu (trừ các ngày cuối năm và 

đầu năm) 8:30 ~ 19:00 
Thứ Bảy, Chủ nhật và ngày lễ  
10:00 ~ 17:00 

Tư vấn về ly hôn, lo lắng của cha mẹ đơn 
thân và kinh tế gia đình 

Tư vấn người hỗ trợ gia đình đơn thân 
(Quầy số 23, tầng 2, Tòa thị chính quận 
Nishiyodogawa - Cần đặt hẹn trước) 

℡:06-6478-9952 

Thứ Ba, thứ Năm, thứ Sáu (trừ ngày lễ, các 
ngày cuối năm và đầu năm) 9:30 ~ 17:30 

Tư vấn pháp luật (Đặt hẹn qua điện thoại 

từ 9:00 ~ vào ngày đến tư vấn) 
(Quầy số 52, tầng 5, Tòa thị chính quận 
Nishiyodogawa) 

*Chỉ tiếp nhận 8 người đầu tiên 

℡:06-6478-9683 

Thứ Năm tuần thứ 1 ~ tuần thứ 4 mỗi tháng 
(trừ ngày lễ, các ngày cuối năm và đầu năm) 
13:00 ~ 17:00 (30 phút/lần) 

Tư vấn về bạo hành trong gia đình  Điện thoại tư vấn chuyên môn về bạo 
hành trong gia đình 

(Trung tâm hỗ trợ tư vấn bạo hành trong 
gia đình thành phố Osaka) 

℡:06-4305-0100 

Thứ Hai ~ thứ Sáu (trừ ngày lễ, các ngày cuối 
năm và đầu năm) 9:30 ~ 17:00 

Tư vấn dành cho người cao tuổi 
(bệnh sa sút trí tuệ, chăm sóc điều dưỡng, 

ngược đãi người cao tuổi, v.v...) 

Trung tâm hỗ trợ toàn diện khu vực quận 
Nishiyodogawa 

[Những người sống ở Kashiwazato, 
Hanakawa, Nozato, Utajima, Takejima, 
Chibune, Mitejima, Tsukuda] 

Thứ Hai ~ thứ Sáu 9:00 ~ 19:00 
Thứ Bảy 9:00 ~ 17:00 (trừ ngày lễ, các ngày 

cuối năm và đầu năm) 

℡:06-6478-2943 

Trung tâm hỗ trợ toàn diện khu vực phía 
Tây Nam quận Nishiyodogawa  
[Những người sống ở Owada, Himesato, 

Himejima, Fukumachi, Hyakushima, Ono, 
Dekijima, Nakajima, Nishijima] 

Thứ Hai ~ thứ Sáu 9:00 ~ 19:00 
Thứ Bảy 9:00 ~ 17:00 (trừ ngày lễ, các ngày 
cuối năm và đầu năm) 

℡:06-6476-3550 

Tư vấn về các triệu chứng tinh thần như 

trầm cảm, v.v..., và lo lắng 

Tư vấn tinh thần 

(Quầy số 25, tầng 2, Tòa thị chính quận 
Nishiyodogawa) 

℡:06-6478-9968 

Thứ Hai ~ thứ Sáu (trừ ngày lễ, các ngày cuối 

năm và đầu năm) 9:00 ~ 17:30 

Tư vấn qua điện thoại về những lo lắng 

về tinh thần 
(Trung tâm sức khỏe tinh thần thành phố 
Osaka) 

℡:06-6923-0936 

Thứ Hai ~ thứ Sáu (trừ ngày lễ, các ngày cuối 

năm và đầu năm) 9:30 ~ 17:00 

Đừng cố gắng chịu đựng một mình mà trước tiên hãy thử 

chia sẻ và trao đổi với chúng tôi nhé! 

Danh sách các quầy tư vấn về nuôi dạy trẻ và 
sinh hoạt 


