
   

Tư vấn liên quan đến trẻ em 
 

(Hướng dẫn từ Văn phòng tư vấn trẻ em) 
 

       ~ Ước mong trẻ em được hạnh phúc ~ 

◆ Nếu bạn có bất cứ điều gì muốn được tư vấn liên quan đến trẻ em dưới 18 tuổi, chúng tôi sẵn sàng tiếp nhận. 

◆ Tư vấn miễn phí, đảm bảo giữ bí mật. 

 

Nội dung tư vấn 

 

 

 Tư vấn liên quan đến việc chăm sóc trẻ em      Tư vấn liên quan đến khuyết tật của trẻ em 

 

○  Bố mẹ bệnh tật.                                         ○    Quan sát vận động, cách nói chuyện, chơi đùa với bạn  

bè của con cái, thấy lo lắng liệu con có chậm phát triển    

○  Không có người nuôi dạy con cái vì những lý do                 so với các trẻ em khác hay không. 

như ly hôn v.v… 

 

 ○  Không có tiền, không thể nuôi dạy con cái.                                                               

 

○ Lỡ quát mắng con cái nặng lời vì những lý do như con  

khóc mà không hiểu lý do vì sao, con không vâng lời v.v… 

 

 

 

Tư vấn liên quan đến tính cách của trẻ em v.v      Tư vấn liên quan đến hành động xấu của trẻ em 

 

○  Không muốn đến trường.                  ○  Con nói dối. 

 

○  Bồn chồn, không yên.                 ○   Trộm tiền, ăn cắp tại các cửa hàng. 

 

○  Cư xử thô bạo tại gia đình v.v…               ○   Làm người khác tổn thương v.v… 

 

Bạn lo âu liệu có vấn đề gì trong tính cách                      Con lặp đi lặp lại những hành động xấu, bạn lo âu không biết 

 hay hành động của con hay không.                    nên làm gì. 

 

                         

 

 

 

 

 

 

 

 

Văn phòng tư vấn trẻ em là cơ quan chuyên môn của tỉnh, hỗ trợ việc 

nuôi dạy trẻ em. 

Hãy thoải mái trao đổi với chúng tôi bất cứ lúc nào. 

 

 

群馬県のマスコット「ぐんまちゃん」 

 



 

                    Hướng dẫn phương pháp trao đổi 

 

Cảm thấy bất an về việc nuôi dạy con cái… 
 

Lo âu về những việc liên quan đến con cái nhưng không có ai để trao đổi cả… 
 

Không biết nên trao đổi với nơi nào… 
 

※  Nói chuyện bằng tiếng Nhật. Trường hợp bạn không biết tiếng Nhật, hãy gọi điện cùng với người biết tiếng Nhật. 

 

 

 Xin hãy gọi điện đến “Đường dây nóng Trẻ em 24”. 

Cuộc gọi miễn phí   ０１２０－７８３－８８４ 

   Khi gọi bằng điện thoại di động   ０２７－２６３－１１００ 
Ｅ-ｍａｉｌ    k o d o m o - s o u d a n @ p r e f . g u n m a . l g . j p 

 

 

        Tư vấn qua điện thoại tại Văn phòng tư vấn trẻ em trung tâm. 

 

24/24, 365 ngày/năm, xin hãy thoải mái gọi điện bất cứ lúc nào. 
 

Chúng tôi tư vấn ngay cả khi người trao đổi không cho biết tên. 
 

Trường hợp nên trao đổi với nơi tư vấn khác, chúng tôi sẽ hướng dẫn địa chỉ liên lạc của nơi đó. 

 

Trường hợp cần phiên dịch, hãy trao đổi với địa chỉ liên lạc dưới đây. 

 

 

● Tư cách pháp nhân quỹ công ích Hiệp hội Du lịch-Sản vật-Quốc tế tỉnh Gunma 
 

Điện thoại ０２７－２４３－７２７１ （Thứ hai ~ thứ sáu ８：３０～１７：３０） 

Website http://www.gtia.jp/kokusai/japanese/ 

※ Có những ngôn ngữ mà chúng tôi không thể đáp ứng được. Bên cạnh đó, ngay cả những ngôn ngữ chúng tôi  

có thể đáp ứng, có những ngày không thể đáp ứng được. Xin hãy liên hệ để biết thêm thông tin chi tiết 

  

 

※  Có trường hợp Văn phòng tư vấn trẻ em đến thăm, xác nhận tình trạng của trẻ để tiếp tục hỗ trợ. 

               Tư vấn ngay tại thành phố, thị trấn, làng nơi bạn sống. 

Tại “Đường dây nóng Trẻ em 24”, chúng tôi sẽ hướng  

dẫn về quầy tư vấn nuôi dạy con của thành phố,  

thị trấn, làng nơi bạn sống. 


