
Kami dari JICWELS menyelenggarakan exchange seminar di 8 tempat di seluruh 
Jepang untuk orang asing yang bekerja sebagai care worker. Di event ini 
partisipan dapat berkonsultasi seputar masalah pekerjaan, kehidupan sehari-
hari, pembelajaran bahasa Jepang, dll. Selain itu, partisipan juga bisa bertukar 
informasi sambil makan bersama.
Kami berharap dapat memberikan support maksimal untuk semua partisipan 
yang datang ke event ini.

・Semua orang asing yang bekerja di fasilitas kesehatan dan panti jompo (status tinggal tidak 
dipertanyakan).
・Semua pelajar asing yang belajar di fasilitas pelatihan keperawatan, atau pelajar asing yang 
sedang menimbang-nimbang untuk melanjutkan studi.
・Semua orang yang sedang menimbang-nimbang untuk menerima orang asing untuk bekerja 
di fasilitas kesehatan, panti jompo ataupun fasilitas pelatihan keperawatan.

Untuk orang asing yang bekerja sebagai care worker
dan pelajar asing yang sedang belajar menjadi care worker

Biaya Partisipasi GRATIS 
EXCHANGE SEMINAR

Tempat・Waktu Pelaksanaan                 　       Jam 13:00～18:00 (semua tempat sama)  *resepsionis buka jam 12:30

Untuk keterangan lebih lanjut mengenai cara registrasi silakan kunjungi website JICWELS



Program

Cara Berkomunikasi yang Baik dengan Pasien Penderita Demensia
     ～Mari pahami demensia, mari pahami penderitanya～

Pengetahuan Dasar Mengenai Hukum Ketenagakerjaan untuk Orang Asing yang 
Bekerja di Fasilitas Keperawatan Jepang

Cara Membangun Komunikasi yang Nyaman dengan Staf Orang Jepang
      ～(Besok Langsung Praktek!) Mari pelajari cara mengajukan permohonan～

Peserta dapat mengikuti game komunikasi dan berbicara langsung 
dengan orang-orang yang tinggal di daerah setempat. Disediakan 
juga makanan ringan dan minuman. Peserta juga dapat 
berkonsultasi seputar pembelajaran Bahasa Jepang, pekerjaan 
careworker, kesulitan yang dihadapi di kehidupan sehari-hari, 
dll. 

Exchange

・Pengenalan tentang acara International Exchange
・Workshop komunikasi
・Small bites dan berbincang

Konsultasi dengan Spesialis Pengajar Bahasa Jepang

Peserta dapat berkonsultasi seputar pembelajaran bahasa Jepang, cara belajar, dan masalah 
yang sedang dihadapi.
Konsultasi mengenai Kesulitan yang Dihadapi di Tempat Kerja dan Kehidupan Sehari-hari
 (registrasi sebelumnya)

Peserta dapat berkonsultasi seputar masalah di tempat kerja, kehidupan sehari-hari, dan 
kesulitan yang dirasakan.

Cara Registrasi 
Silakan lakukan registrasi dengan mengkases website JICWELS.

Contact Info

Exchange Seminar Untuk Orang Asing yang Bekerja Sebagai Care Worker Atau Pelajar 
Asing yang Sedang Belajar Menjadi Care Worker

Presentasi seputar pekerjaan di Jepang, pekerjaan sebagai careworker, dan bahasa Jepang

・Jika kuota sudah terpenuhi, pendaftaran akan ditutup. Harap lakukan 
pendaftaran secepatnya.

・Bagi fasilitas keperawatan, supervising organization, sekolah bahasa 
Jepang, dan fasilitas pelatihan keperawatan yang hendak datang bersama 
orang asing, harap untuk melakukan pendaftaran secara kolektif.




