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Pergaulan dalam Lingkungan Sekitar 
 

Para Trainee dan Trainee Praktek Kerja datang ke Jepang 
dengan tujuan untuk mempelajari teknik dan keterampilan. 
Mengetahui lebih dalam tentang Jepang dan bergaul dengan 
orang-orang lingkungan sekitar, selama tinggal di Jepang, 
merupakan hal yang sangat berguna dalam kehidupan training 
Anda.  Dengan mengikuti kelas bahasa Jepang dan bergaul 
dengan orang-orang Jepang di sekitar, akan meningkatkan 
kemampuan kita berbahasa Jepang.  Di daerah tempat tinggal 
Anda juga tentu ada berbagai kegiatan yang bisa diikuti oleh 
siapa saja atau yang khusus ditujukan bagi orang asing. 
Cobalah untuk ikut serta dalam kegiatan-kegiatan tersebut 
dengan aktif.   
     Kegiatan di masing-masing daerah bisa diketahui melalui 
Buletin Setempat atau Informasi tiap Daerah yang biasanya 
dibagikan ke perusahaan penerima atau ke asrama.  Begitu pula 
ketika bepergian, Anda tentunya pernah secara kebetulan 
melihat berbagai pengumuman tentang kegiatan di daerah.  Kita 
juga bisa mendapatkan informasi ini dari kantor pemda 
setempat.  Tergantung dari daerahnya, kadang ada pula 
kegiatan yang  diselenggarakan oleh Asosiasi Pertukaran 
Internasional,  
     Musim gugur merupakan musim diselenggarakan festival 
olahraga di daerah-daerah dan sekolah-sekolah.  Tentunya Anda 
juga pernah mengikuti festival olahraga ini bersama dengan 
karyawan perusahaan penerima, bukan ?  Ada juga kelompok 
yang melakukan kegiatan masyarakat dengan ; membersihkan 
jalan atau bantaran sungai, mengunjungi rumah jompo, dan 
sebagainya, secara reguler.  Dan ada pula daerah yang 
menyelenggarakan kelas belajar bahasa Jepang untuk 
penduduknya yang berasal dari luar negeri, atau 
menyelenggarakan kegiatan memperkenalkan budaya dan 
masakan dari berbagai negara.   
     Dengan ikut serta dalam kegiatan di daerah, Anda semua 
dapat lebih mengenal Jepang.  Juga tentunya bisa mendapatkan 
informasi tentang kehidupan di daerah tersebut.  Sebaliknya, 
Anda juga dapat memperkenalkan budaya dan masakan negeri 
sendiri.  Pergunakanlah kesempatan pertukaran budaya di 
daerah ini sebaik-baiknya, sehingga kehidupan training Anda 
juga dapat semakin menyenangkan. 
     Perusahaan penerima juga ada kalanya ikut berpartisipasi 
dalam berbagai pertukaran budaya di daerah setempat, baik 
perusahaan keseluruhan maupun per kelompok dalam 
perusahaan.  Ikutlah berpartisipasi setelah berkonsultasi 
dengan pembimbing training atau pembimbing kehidupan di 
perusahaan dengan pemahaman yang mendalam. 
 

 
Info Training & Praktek Kerja 

 
- Surat Pernyataan Kondisi Trainee dan 

Surat Pemberitahuan Kondisi Kerja  
(bagi Trainee Praktek Kerja) - 

 
Para Trainee dan Trainee Praktek Kerja yang datang ke 

Jepang untuk mempelajari teknologi, di samping melaksanakan 
training & praktek kerja yang layak dan lancar, juga sangat perlu 
untuk mengetahui kondisi training (selama training) dan kondisi 
kerja (selama praktek kerja) terutama tentang hal-hal yang dapat 
menimbulkan masalah, secara jelas dan tertulis, antara Trainee & 
Trainee Praktek Kerja dengan pihak lembaga penerima. 

Kali ini kami akan mengetengahkan tentang [Surat 
Pernyataan Kondisi Trainee] dan [Surat Pemberitahuan Kondisi 
Kerja (bagi Trainee Praktek Kerja)], yang menerangkan secara 

ＪＩＴＣＯからのお知らせ 
 

地域との交流 
 
 研修生・技能実習生の皆さんは技術・技能の修得を目的とし

て日本に来ていますが、皆さんが日本に在留している間に日本

のことをより深く知ったり、地域の人々と交流してお互いの理

解を深めることは、皆さんの研修生活をより有意義にすること

でしょう。地域の日本人と交流したり、日本語教室に参加する

ことで、日本語能力をより高めることも期待できます。皆さん

の住んでいる地域にも、誰でも参加できる取組みや外国人を対

象にしたイベントが行われることがあります。積極的に参加し

てみてはいかがでしょうか。 
 地域のさまざまな取組みは、受入れ企業や宿舎に配布される

市町村の広報や各種の案内等で知ることができます。外出した

際に案内の掲示を見かけたり、行事やイベントが実施されてい

るのに偶然出会うこともあるでしょう。市町村の窓口でも情報

を得ることができます。地域によっては国際交流協会などが活

動しているところもあります。 
 秋は学校や地域の運動会の季節ですが、地域の運動会などに

受入れ企業の皆さんと一緒に参加された場合もあるでしょう。

道路や河川敷の清掃活動、高齢者福祉施設の慰問など、定期的

に社会奉仕活動を行っている地域やグループもあります。ま

た、外国人の住民を対象とした日本語教室や、各国の文化や食

事をお互いに紹介する取組みを実施している地域もあります。

 地域の取組みや活動に参加することで、皆さんは日本のこと

をもっとよく知ることができます。地域での生活情報を得るこ

ともできるでしょう。逆に、皆さんの母国のことや食事、文化

等を紹介し、地域の人に知ってもらうこともできます。地域と

の交流の機会を生かして、研修生活をより豊かなものにしては

いかがでしょうか。 
 受入れ企業では、会社全体で、また社内のグループで、地域

とのさまざまな交流行事を行っている場合もありますので、受

入れ企業の研修指導員や生活指導員にもよく相談して、十分に

理解を得た上で、取り組むようにしましょう。 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

研修・実習情報  
 

－研修生向け処遇通知書と 

労働条件通知書（技能実習生用）－

 

日本へ技能等を学びに来られた研修生・技能実習生の皆

さんが、研修・技能実習を適正かつ円滑に実施する上で、

研修中の処遇条件や技能実習中の労働条件、さらにはトラ

ブルの原因となりそうな事項について、あらかじめ受入れ

機関と研修生・技能実習生との間で書面で明確にしておく

ことは、とても重要なことです。 

今回は、受入れ機関と研修生・技能実習生との間の権利・

義務関係を明確にする際に用いられる「研修生向け処遇通

知書」と「労働条件通知書（技能実習生用）」について解説

します。 

 


