特定非営利活動法人

入国管理国際法務協会

IMMIGRATION LAWYER ASSOCIATION INCORPORATED

Sự kêu gọi tham gia các hoạt động phi lợi
Để tận dụng khả năng của người nước ngoài
nhuận

Mục đích của Hiệp hội
Chúng tôi đã thiết lập các triết lý của "sự hòa hợp với sự hiểu biết lẫn nhau", nhằm mục tiêu vào
người nước ngoài và Nhật Bản, làm kinh doanh về giáo dục xã hội và giao lưu quốc tế, các
doanh nghiệp về sự hỗ trợ của người nước ngoài tại Nhật Bản.

1. Trong kinh doanh va hợp tác với các nhân viên có trình độ quốc gia
Trong hợp tác với các nhân viên đủ điều kiện của các ngành công nghiệp khác nhau, bao
gồm cả kinh nghiệm, các thành viên, hoặc nâng cao kỹ năng thực . Tôi có thể đo lường sự
phát triển của mọi công việc.

2. Nâng cao kiến thức chuyên môn có thể là do hội nghị hội thảo và tham
khảo ý kiến khác
Bằng cách tham gia các cuộc thẩm vấn và hội thảo khác nhau, cải cách chế độ mới, và
những xu hướng khác ,nó có thể làm sâu sắc thêm sự hiểu biết về thông tin pháp lý.

3. Chia sẻ thông tin qua mạng Internet
Có thể chia sẻ những chuyệng trong quá khứ,hoặc việc làm mới với các thành viên

4. Tham gia đào tạo các chuyên môn cơ khí,dịch thuật và các hoạt động
trong tương lai
Bẳng cách tham gia vào các hoạt động chuyên môn như,dịch thuật ,làm việc và các hoạt
động cư trú,để Hiệp Hội thêm lớn mạnh

về các ứng dụng ：
Bạn cần ¥ 500 trên một thành viên để tạo thẻ và chi phí gửi thư.
Xin vui lòng liên hệ với các thành viên. người thật,việc thật.
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