
Wika Bukas na araw Oras ng Pagbubukas numero ng telepono

Ingles 0570-001-701

Tsino 0570-001-702

Portuges 0570-001-703

Español 0570-001-704

Tagalog 0570-001-705

Vietnamese 0570-001-706

Burmese Lunes 0570-001-707

Nepali Lunes～Huwebes 0570-001-708

Korean Huwebes, Biyernes 0570-001-709

Thai 0570-001-712

Indonesian 0570-001-715

Cambodian 0570-001-716

Mongolian Biyernes 0570-001-718

言語 開設曜日 開設時間 電話番号

Hapones 0120-811-610

Ingles 0120-531-401

Tsino 0120-531-402

Portuges Lunes～Sabado 0120-531-403

Español Huwebes, Biyernes, Sabado 0120-531-404

Tagalog Martes, Miyerkules, Sabado 0120-531-405

Vietnamese Martes, Miyerkules Biyernes～Linggo 0120-531-406

Burmese 0120-531-407

Nepali 0120-531-408

Korean 0120-613-801

Thai 0120-613-802

Indonesian 0120-613-803

Cambodian 0120-613-804

Mongolian 0120-613-805

　Ang “Working Conditions Consultation Hot Line” ay isang proyekto na kinomisyon ng Ministry of Health, Labor and 

Welfare. Ito ay isang toll-free na numero na maaaring tawagan mula saanman sa Japan. Magagamit ito mula sa mga 

landline, mobile phone, at pampublikong telepono. Bilang karagdagan sa Japanese, ang "Working Conditions 

Consultation Hot Line" ay nag-aalok ng konsultasyon sa sumusunod na 14 na wika, bilang karagdagan sa English at 

Chinese. Pagkatapos magsara ang mga prefectural labor bureaus at Labor Standards Inspection Office at kapag holiday, 

nagbibigay kami ng mga paliwanag ng mga batas at regulasyon at mga referral sa mga kaugnay na organisasyon hinggil 

sa mga isyung nauugnay sa mga kondisyon sa pagtatrabaho.

Lunes～Linggo

　5:00pm hanggang            

 　　　 10:00pm

○Sabado, Linggo at 

              　　pistaopisyal

       9:00 am hanggang       

       　　　9:00 pm

Miyerkules, Linggo

Huwebes, Linggo

Lunes, Sabado

Impormasyon sa Hotline ng Konsultasyon sa Paggawa

Patnubay ng consultation para sa mga dayuhang manggagawa

Ang Ministri ng Kalusugan, Paggawa at Kapakanan ay nagtatag ng isang "Consultation Dial para sa mga Dayuhang 

Manggagawa", na humahawak ng mga konsultasyon mula sa mga dayuhang manggagawa sa sumusunod na 13 wika, 

bilang karagdagan sa English at Chinese.

Ang "Consultation Dial para sa mga Dayuhang Manggagawa" ay nagbibigay ng mga paliwanag ng mga batas at 

regulasyon at pagpapakilala sa mga kaugnay na organisasyon hinggil sa mga isyung nauugnay sa mga kondisyon sa 

pagtatrabaho.

Para sa mga konsultasyon gamit ang "Consultation Dial para sa mga Dayuhang Manggagawa", ang singil na 8.5 yen 

(kasama ang buwis) ay sisingilin para sa bawat 180 segundo mula sa isang landline na telepono at 10 yen (kasama ang 

buwis) para sa bawat 20 segundo mula sa isang mobile phone.

Lunes～Biyernes

10:00am～3:00pm

(Maliban sa 12:00pm 

hanggang 1:00 pm）

Miyerkules


