Асрамжийн газар ажиллаж буй бүх
гадаад иргэдэд, Мөн асрамж, сувилалийн газар,
нийгмийн халамжийн салбарт ажиллаж
буй гадаад иргэд

8 өөр газар
зохион

Солилцооны семинар
Үнэ төлбөргүй
Асрамжийн газар ажиллаж буй гадаад иргэдэд зориулж буй Солилцооны
семинар нь улсын хэмжээнд 8 өөр газар зохион байгуулагдах болно.
Энэхүү семинарын хүрээнд та ажилтай холбоотой асуудал, өдөр тутмын
амьдрал, Япон хэл гэх мэт хүссэн асуудлаараа ярилцах боломжтой.
Үүний дээр та бусад оролцогчидтой ярилцан бидний бэлдсэн зуушийг
амтархан идэх боломжтой.
Бидний зорилго бол энэхүү үйл ажиллагаанд ирсэн оролцогчиддоо дээд
зэргийн дэмжлэг үзүүлэх юм.

Оролцогч

Асрамжийн газар ажиллаж буй бх гадаад иргэд (Байнгын
оршин суугч эсэх харгалзахгй)
Сувилгаа, сувилагчийн мэргэжил, нийгмийн халамжийн
салбарт суралцаж буй гадаад иргэд, эсвэл суралцахыг
хсэж буй гадаад иргэд
Сувилгаа, нийгмийн халамжийн салбарын талаар ил
ихийг мэдэхийг хсч буй эсвэл гадаад иргэдийг
ажиллуулах сонирхолтой байгууллагууд

Газар болон цаг

13:00-аас 18:00 цагийн хооронд (бүх семинар ижил) *Ресипшин 12:30-аас нээнэ.

Venue

Area

Date

Place

Tohoku

Friday, Nov 22 th

Sendai

TKP Sendai Conference Center

50

Hokkaido

Friday, Nov 29 th

Sapporo

TKP Garden City Sapporo Ekimae

50

Kyushu

Friday, Dec 13 th

Fukuoka

TKP Hakata Ekimae City Center

100

Friday, Feb 14 th

Okayama

TKP Garden City Okayama

100

Chubu

Friday, Feb 21 st

Nagoya

TKP garden City PREMIUM Nagoya Shinkansen Guchi

100

Kinki

Friday, Feb 28 th

Osaka

TKP Shinsaibashi Ekimae Conference Center

200

Kanto

Tuesday, March 3 rd

Tokyo (1)

TKP Tokyo Station Otemachi Conference Center

200

Kanto

Saturday, March 7 th Tokyo (2)

TKP Garden City Shibuya

200

Chugoku

Shikoku

Бүртгүүлэх болон илүү мэдээлэл авахыг хүсвэл манай Вебсайтаар зочилно уу

Seat

Асрамжийн газар ажилдаг гадаад хн болон,
сувилхуйн тусламж ба халамжын чиглэлээр сурдаг
гадаад иргэдэд зориулсан солилцсон сургалт
хөтөлбөр

семинар

Японд асрамжын ажилтнаар ажил хийх болон,
япон хэлний талаарх сургалт.

Япон асрамжын байгууллагт ажиллаж байгаа гадаадын иргэдийн хөдөлмөрийн харилцааны
талаархи үндсэн мэдлэг.
Хэрхэн сэтгэцийн өвчтэй хүнтэй сайн харилцаа тогтоох вэ
Сэтгэцийн өвчний тухай болон өвчтөнг ойлгох талаар суралцацгаая

Япон ажилчидтай хэрхэн харилцах чадвараа хөгжүүлэх вэ
зөвлөлдөх

Оролцогч нар харилцааны тоглоомд оролцож нэг газар амьдардаг
Япончууд болон Гадаад иргэдтэй ярилцаж болно.
Түүнчлэн, та бидний бэлдсэн зуушийг амтархан идэх боломжтой.
Нэмж хэлэхэд, та өөрөө ч ажлын хамааралтай болон өдөр
тутмын амьдралын талаархи япон хэлний талаар зөвлөгөө авах
боломжтой

Солилцоо

Олон улсын солилцооны арга хэмжээний нээлт
Харилцааны сургалт
Цайны цаг, харилцан яриа үүсгэх

Япон хэлний мэргэжилтэнтэй зөвлөлдөх

Оролцогч нар Япон хэл хэрхэн сурах талаар зөвлөлдөж болно.

Ажлын хамааралтай болон өдөр тутмын амьдралын
талаархи зөвлөгөө.
Урьдчилан бүртгүүлэх шаардлагатай

Бүртгүүлэх

JICWELS-ын вэбсайтад бүртгүүлнэ үү

Бүртгэл дүүрсэн тохиолдолд бид нар хүсэлт хүлээж авахаа зогсооно. Иймд аль болох
хурдан бүртгүүлнэ үү.
Асрамжын байгууллага, Хүлээн авж буй байгууллага, Япон хэлний сургууль, болон
Асрамжын сувилагчдыг бэлдэх сургуульд элсэхийг хүссэн гадаад иргэд нэгдсэн бүртгэлд хамрагдана уу

Холбоо барих

