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ＪＩＴＣＯからのお知らせ

Giao lưu với địa phương

地域との交流

Tu nghiệp sinh, thực tập sinh đến Nhật với mục đích học
tập kỹ thuật, kỹ năng, nhưng nếu trong thời gian ở Nhật các
bạn hiểu sâu hơn về Nhật Bản, giao lưu với cộng đồng địa
phương để cùng với người Nhật thông cảm nhau hơn thì việc
học tập của các bạn càng thêm ý nghĩa. Khi giao lưu, hoặc khi
tham gia vào các lớp tiếng Nhật, năng lực tiếng Nhật của các
bạn sẽ được nâng cao. Địa phương nơi bạn sinh sống cũng có
các sự kiện mà ai cũng có thể tham gia hoặc những sự kiện chỉ
dành riêng cho người nước ngoài. Các bạn hãy tìm hiểu và
tích cực tham gia.
Thông tin về các sự kiện này các bạn có thể tìm thấy trên
các tờ công báo hoặc những tờ thông tin được phát tại công ty
tiếp nhận hay ký túc xá. Khi đi đường, bạn cũng có thể tình cờ
nhìn thấy ở đâu đó những tờ hướng dẫn các sự kiện đang được
tổ chức. Tùy theo địa phương, có nơi có cả hoạt động của các
hội giao lưu quốc tế.
Vào mùa thu là mùa thể thao, có nhiều bạn đã cùng với
công ty tiếp nhận tham gia các buổi “undokai” của địa
phương? Ngòai sự kiện này, có địa phương còn có những họat
động xã hội định kỳ như quét dọn đường phố, bờ sông, hay đi
thăm những cơ sở phúc lợi dành cho người cao tuổi. Có địa
phương còn tổ chức các lớp dạy tiếng Nhật cho người nước
ngòai, hoặc giới thiệu văn hóa, ẩm thực của các nước.
Khi tham gia vào hoạt động của địa phương, các bạn có
thể hiểu thêm về Nhật Bản, cũng như có thêm thông tin về
sinh họat của địa phương. Ngược lại, bạn cũng có thể giúp
người địa phương hiểu thêm về đất nước của các bạn thông
qua việc giới thiệu thức ăn, hay văn hóa của nước bạn. Qua
những cơ hội giao lưu với địa phương, các bạn sẽ làm cuộc
sống tu nghiệp của mình phong phú hơn
Tại công ty tiếp nhận, có nơi cả công ty hoặc một nhóm
trong công ty có các sự kiện giao lưu với địa phương, các bạn
hãy tìm hiểu thông qua người hướng dẫn tu nghiệp hay người
hướng dẫn sinh họat và tích cực tham gia các sự kiện này.

Thông tin Tu nghiệp – Thực tập
- Giấy báo Đãi ngộ dành cho Tu nghiệp sinh và Giấy
báo Điều kiện Lao động (dùng cho Thực tập sinh) -

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）−

Để việc học và việc làm của các bạn tu nghiệp sinh và
thực tập sinh tại Nhật Bản được tiến hành tốt đẹp, những đãi
ngộ trong thời gian tu nghiệp, những điều kiện lao động trong
thời gian thực tập, cũng như những điều khoản dễ đưa đến
tranh chấp sau này cần được làm rõ bằng văn bản giữa cơ
quan tiếp nhận và tu nghiệp sinh, thực tập sinh.
Trong số này, chúng tôi sẽ giải thích về Giấy báo Đãi ngộ
dành cho Tu nghiệp sinh và Giấy báo Điều kiện Lao động
(dùng cho Thực tập sinh) trong đó làm rõ quyền lợi và nhiệm
vụ giữa cơ quan tiếp nhận và tu nghiệp sinh, thực tập sinh.

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。

1. “Giấy báo Đãi ngộ dành cho Tu nghiệp sinh”
JITCO đã có hướng dẫn để cơ quan tiếp nhận trao ngay
cho tu nghiệp sinh khi vừa đến Nhật tờ “Kế hoạch Tu nghiệp”

１．研修生向け処遇通知書
JITCO では、受入れ機関は、研修生の入国直後に、研
修計画の通知と研修手当の適正な支払い確保を図るた
め、研修生に「研修生向け処遇通知書」を交付するとい
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