
Chúng tôi sẽ tổ chức buổi giao lưu tại 8 địa điểm trên toàn quốc dành 
cho người nước ngoài đang làm việc trong ngành chăm sóc.
Tại buổi giao lưu, các bạn có thể trao đổi về công việc, cuộc sống và học 
tập tiếng Nhật.
Ngoài ra, các bạn có thể vừa ăn uống vừa trao đổi thông tin.
Chúng tôi mong muốn sẽ hỗ trợ cho các bạn người nước ngoài đến tham 
gia hội giao lưu, để các bạn có thể cảm thấy yên trong công việc chăm 
sóc của các bạn.

・Người nước ngoài làm việc trong các Cơ sở kinh doanh, Cơ sở chăm sóc (bất kể tư cách lưu trú). 

・Du học sinh của Cơ sở đào tạo nhân viên chăm sóc phúc lợi, hoặc du học sinh đang có suy nghĩ về 
  việc học chăm sóc phúc lợi.

・Bất kể nhân lực nước ngoài đề cập ở trên, những người đang được xem xét tiếp nhận tại Cơ sở
  đào tạo nhân viên chăm sóc phúc lợi, Cơ sở kinh doanh và Cơ sở chăm sóc cũng có thể tham gia.

Dành cho người nước ngoài học tập 
và làm việc trong lĩnh vực chăm sóc.

 Miễn phí tham gia 

HỘI   GIAO   LƯU

Thời gian: 13:00 (hội trường mở cửa từ 12:30) đến 18:00 (chung cho tất cả địa điểm)

Vui lòng xem trang web của Cơ quan phúc lợi quốc tế để đăng ký tham gia và biết thêm chi tiết.



Chương trình

Để giao tiếp tốt với người cao tuổi bị bệnh mất trí nhớ
     ～Hiểu về bệnh mất trí nhớ, thông cảm với người bệnh～

Kiến thức cơ bản về lao động dành cho người nước ngoài làm việc tại các Cơ sở 
chăm sóc ở Nhật.

Để giao tiếp thoải mái với nhân viên người Nhật
      ～Có thể sử dụng từ ngày mai, học cách yêu cầu～

Các bạn có thể tham gia các trò chơi giao tiếp cùng với những 
người tham gia, hoặc có thể nói chuyện với những người đang 
sống trong cùng khu vực. 
Vui vẻ cùng nhau thưởng thức một số đồ ăn và thức uống.
Ngoài ra, các bạn có thể trao đổi về việc học tiếng Nhật, về 
công việc chăm sóc và những khó khăn trong cuộc sống, v.v..

Hội giao lưu

・ Giới thiệu về hội giao lưu quốc tế trong khu vực.
・Thực hiện hội thảo truyền thông.
・Vừa trao đổi thông tin, vừa ăn uống nhẹ.

Buổi tư vấn dưới sự hướng dẫn của chuyên gia tiếng Nhật.

 Các bạn có thể trao đổi về cách học và những khó khăn về việc học tiếng Nhật.

Tư vấn về hiện trường nơi làm công việc chăm sóc và những khó khăn trong cuộc sống hàng ngày.
 (Bắt buộc phải đăng ký trước)

Các bạn có thể trao đổi về những trăn trở, khó khăn đang gặp phải trong công việc chăm sóc và trong cuộc 
sống. 

Cách đăng ký 
Vui lòng truy cập vào trang chủ để đăng ký tham gia.

Liên hệ với chúng tôi

Hội giao lưu dành cho người nước ngoài học tập và làm việc trong lĩnh vực chăm sóc.

Nói chuyện về làm việc ở Nhật, công việc chăm sóc và tiếng Nhật

Chúng tôi sẽ đóng cửa sổ đăng ký nếu số người đăng ký tham gia đã đủ. Các bạn hãy 
nhanh chóng đăng ký. 

Trường hợp là người của Tổ chức giám sát hoặc Cơ sở chăm sóc hoặc là giáo viên 
của Trường dạy tiếng Nhật, Cơ sở đào tạo nhân viên chăm sóc muốn đi cùng với 
các bạn người nước ngoài, thì vui lòng đăng ký cùng với các bạn người nước ngoài.




