
Gửi tới người nước ngoài đang làm việc tại các công ty (thông báo từ chính phủ) 

 

 

Virus corona chủng mới có thể đang gây ảnh hưởng xấu tới tình hình công ty nơi bạn đang làm việc. Tuy nhiên, nếu 

công ty đối đãi với bạn không tốt như so với người Nhật chỉ vì bạn là người nước ngoài thì đó là hành động không 

thể chấp nhận được. Xin hãy lưu ý tới 4 điểm sau đây. 

 

1. Do tình hình của công ty, nếu công ty nói với bạn “hãy tạm thời nghỉ việc” thì công ty sẽ phải trả cho bạn tiền trợ 

cấp nghỉ việc. Điều này tương tự với người Nhật. 

2. Nếu vì lý do trường học của con bạn nghỉ học mà bạn phải nghỉ làm ở công ty thì bạn có thể sử dụng các ngày 

nghỉ phép có lương. Điều này cũng tương tự với người Nhật. 

3. Để bảo vệ người lao động chính phủ Nhật Bản sẽ trợ cấp cho các công ty. Số tiền này được sử dụng cả cho người 

Nhật và người nước ngoài. 

4. Công ty không có quyền cưỡng ép bạn nghỉ việc. Khi công ty muốn sa thải lao động người nước ngoài thì phải 

tuân thủ cùng một quy tắc như với người lao động Nhật Bản. 

 

※Nếu có khó khăn gì hãy liên hệ với Cục Lao động, Văn phòng điều tra tiêu chuẩn lao động, Hellowork gần nhất, 

hoặc gọi tới Trung tâm Quốc tế Nagoya（052-581-0100）để được tư vấn. 

 

 

○Cục Lao động Aichi đã thiết lập cửa tư vấn lao động đặc biệt cho các trường hợp liên quan tới virus corona chủng 

mới. Điện thoại: 052-972-0266 Thời gian tư vấn: 9:30~17:00 (chỉ làm việc các ngày trong tuần) 

 

○Tại Văn phòng điều tra tiêu chuẩn lao động có thể trao đổi và tư vấn các vấn đề sau. 

・Luật về trợ cấp nghỉ việc 

・Luật về nghỉ phép có lương 

・Luật sa thải 

・Những vấn đề khác, tiền lương hoặc thời gian làm việc…, điều kiện khi làm việc 

 

〇Tại Hellowork có thể trao đổi và tư vấn các vấn đề sau. 

・Tìm và giới thiệu việc làm 

・Cách nhận bảo hiểm tuyển dụng (bảo hiểm công việc) khi đã nghỉ việc  

 

Trường hợp cần phiên dịch hãy trao đổi với Trung tâm Quốc tế Nagoya 

 


