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Ota International  Exchange Center

Trung tâm giao lưu quốc tế Ota

Khai trương ngày 11 

tháng 4 năm 2022

Tư vấn Hiểu biết ・Giao lưu Học tập

① Quầy tư vấn đa ngôn ngữ Hiệp hội Quốc tế thành phố Ota

Thứ Hai đến Thứ Sáu, từ 10 giờ sáng đến 5 giờ chiều

(Nghỉ Thứ Bảy, Chủ Nhật 、ngày lễ 、 từ ngày 29 tháng 12 

đến ngày 03 tháng 01)

☎03-6424-4924 FAX 03-6424-4926

② Phòng họp, quầy thông tin・ giao lưu

Từ 9 giờ sáng đến 9 giờ 30 tối

(Nghỉ từ ngày 29 tháng 12 đến ngày 3 tháng 1)

③ Hiệp hội Quốc tế thành phố Ota

Thứ Hai đến Thứ Sáu, từ 9 giờ sáng đến 5 giờ chiều

(Nghỉ Thứ Bảy Chủ Nhật 、ngày lễ 、từ ngày 29 tháng 12 

đến ngày 03 tháng 01)

☎03-6410-7981 FAX 03-6410-7982

●Có thể tư vấn về đời sống của người nước ngoài bằng nhiều

ngôn ngữ.

●Là nơi thông báo những thông tin về các quốc gia・ khu vực

khác nhau và có thể giao lưu tự do thoải mái

●Có phòng họp mà đoàn thể giao lưu quốc tê,v.v. có thể sử dụng

●2 phút đi bộ từ cửa Tây của 「ga Keikyu Kamata」 trên tuyến Keihin 

Kyuko

●8 phút đi bộ từ cửa Đông của 「ga Kamata」 trên tuyến JR Keihin Tohoku

●Địa điểm: Tokyo-to, Ota-ku, Kamata 4-16-8, tầng 2

●Nơi liên hệ: Thành phố Quốc tế quận Ota・ Ban xúc 

tiến chung sống Đa văn hóa

☎ 03-5744-1227 FAX 03-5744-1323

Thời gian mở cửa

Truy cập

Ⓒ大田区

Những việc có thể làm ở Minto Ota

▲
Xem thông tin cụ thể tại đây

Cơ sở thúc đẩy giao lưu quốc tế và chung sống đa văn 

hóa đã được thành lập ở cửa Tây của ga Keikyu Kamata.


