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Hướng dẫn sinh hoạt đa ngôn ngữ Phiên bản thành phố Nishinomiya 

Chế độ hỗ trợ tự lập cho người có hoàn cảnh khó khăn (khi gặp khó khăn 
trong cuộc sống) 
 
 
○Chế độ hỗ trợ tự lập cho người có hoàn cảnh khó khăn là gì? 
Với mục đích “thúc đẩy sự tự lập” cho người rơi vào hoàn cảnh khó khăn (người có hoàn cảnh khó khăn) do thất 
nghiệp, bế tắc khi tìm việc làm, hay các vấn đề khác liên quan đến tình trạng thể chất và tinh thần, cộng đồng địa 
phương, v.v., thông qua việc cung cấp hỗ trợ tư vấn về tự lập và hỗ trợ việc tìm kiếm việc làm. 
Bao gồm cung cấp những tư vấn và hỗ trợ hướng đến sự tự lập về mặt kinh tế, xã hội và chế độ hỗ trợ tiền thuê nhà  
(tiền trợ cấp đảm bảo nhà ở). 
 
○Đối tượng 
Những người có hoàn cảnh khó khăn sống ở thành phố Nishinomiya mà không nhận được trợ cấp bảo hộ cuộc sống,   
 
○Quy trình tư vấn và hỗ trợ 
(1)  Xác nhận tình trạng hiện tại của người yêu cầu tư vấn tại quầy tư vấn và sắp xếp các vấn đề mà người đó đang đối 

mặt. 
(2)  Để cung cấp sự hỗ trợ cần thiết cho việc giải quyết vấn đề, chúng tôi sẽ lập một kế hoạch hỗ trợ (kế hoạch) để thúc 

đẩy việc tự lập theo ý hướng của người yêu cầu tư vấn. 
(3) Tiến hành hỗ trợ dựa theo kế hoạch hỗ trợ đã lập ra, đồng thời liên kết với các cơ quan liên quan. 
 
○Quầy tư vấn 
(1) Social Spot Nishinomiya Yorisoi 
Địa chỉ: Tầng 1 tòa nhà phía Nam của Tòa thị chính thành phố Nishinomiya (10-3 Rokutanjicho, thành phố 
Nishinomiya)   
Điện thoại: 0798-31-0199 
(2) Trung tâm Tư vấn cuộc sống Tsumugi thành phố Nishinomiya 
Địa chỉ: Tầng 2 Trung tâm Phúc lợi tổng hợp thành phố Nishinomiya (8-17 Somedono-cho, thành phố Nishinomiya) 
Điện thoại: 0798-23-1031 
Ngoài ra, quầy tư vấn về tiền trợ cấp đảm bảo nhà ở chỉ có tại Social Spot Nishinomiya Yorisoi. 
 
Nơi liên hệ:  Tòa thị chính thành phố Nishinomiya - Ban Phúc lợi 0798-35-3144 
 
 
 
*Chú ý: Để biết thêm thông tin chi tiết xin vui lòng liên hệ thông qua một ai đó hiểu tiếng Nhật. 
 


