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tidak dibenarkan untuk memaksa menabung dari upah & 
tunjangan trainee, atau memaksa menyimpankan kartu ATM 
serta buku tabungan bank.  Bahkan seandainya ada permintaan 
dari Anda semua untuk menitipkan dengan alasan takut kecurian 
sekalipun, apabila buku tabungan dititipkan bersama dengan cap 
inkan-nya –di mana memungkinkan sang penyimpan dapat 
mengambil uang tersebut dari bank— adalah tindakan yang 
tidak layak.  Jadi diri sendiripun harus juga bertanggung jawab, 
dengan, misalnya: hanya menitipkan cap inkan-nya saja,. 
Bagaimanapun janganlah lupa bahwa pada prinsipnya Trainee & 
TPK sendirilah yang harus menyimpannya dengan hati-hati. 
 
 
 

 Info Mini Bulan Mei  
 
<Kesehatan>  ― Gogatsubyou = Penyakit Bulan Mei ―
 
     Di Jepang, kebanyakan orang-orang mulai masuk bekerja di 
kantor atau mulai masuk tahun ajaran baru di sekolah, pada 
bulan April.  Namun ketika memasuki bulan Mei yang cerah, di 
mana seharusnya kita mulai terbiasa dengan kantor ataupun 
sekolah, ada kalanya kita merasa tidak bisa berkonsentrasi, 
pekerjaan dan pelajaran rasanya tidak bisa masuk ke dalam diri 
kita. 
     [Gogatsubyou] atau penyakit bulan Mei ini bukanlah 
penyakit yang hanya menyerang para karyawan baru atau 
pelajar baru saja, juga bukan hanya muncul di bulan Mei saja, 
melainkan suatu gejala kejiwaan ketika kita menghadapi 
lingkungan baru yang terasa sulit untuk menyesuaikan diri, 
sehingga tanpa disadari kita merasakan suatu kekecewaan dan 
ingin menyendiri.  Oleh karena hal ini kebanyakan timbul pada 
awal bulan Mei, maka disebut sebagai penyakit bukan Mei. 
     Hal yang penting adalah ; jangan menumpuk stres, hiburlah 
diri kita dengan mendengarkan musik atau berjalan-jalan santai.
 
 
<Istilah Bahasa Jepang>  
―Kodomo no Hi = Hari Anak Anak― 
 
     Tanggal 5 Mei adalah <hari Anak Anak>.  Di Jepang hari 
ini ditetapkan sebagai salah satu hari raya nasional, untuk 
menjunjung hak azasi anak-anak dan mendoakan kebahagiaan 
anak-anak. 
    Dulu hari raya ini disebut <tango no sekku = perayaan anak 
laki-laki>.  Di rumah-rumah yang ada anak lelakinya, ada adat 
kebiasaan di mana untuk perayaan pertama, keluarga pihak ibu 
akan mengirimkan hadiah [koi nobori = bendera ikan koi] yang 
dikibarkan di luar.  Di bawah langit [Satsuki bare = kecerahan 
bulan Mei], bendera ikan koi ini berenang di udara yang 
berangin, membuat kita jadi berharap agar anak-anak dapat 
tumbuh dengan sehat dan berbahagia 
 

みを保管してもらうなど、ある程度は自分で管理しなけれ

ばなりません。あくまでも研修生・技能実習生本人による

保管が原則だということを忘れないでください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

５月のミニ情報  
 

＜健康＞ ― 五月病 ― 
 

 日本では多くの場合、会社への就職や学校への入学は４

月に行われます。爽やかな５月になり、そろそろ会社や学

校に慣れてきた頃なのに、何となく気が滅入って仕事や勉

強に身が入らない、集中できないなどの症状が出てくるこ

とがあります。 

「五月病」は、新入社員や新入生だけの症状でも、また、

五月に限った病気でもありません。新しい環境の変化につ

いていけず、知らず知らずのうちに自分の殻の中に閉じこ

もりがちになる心のスランプで、精神的な症状の総称です。

５月初めに起こることが多いことから、このように呼ばれ

るようになりました。 

 ストレスをためないことが重要で、音楽を聴いたり、気

晴らしに散歩したりするなど、心がけるとよいでしょう。

 

 

 

 

＜日本のことば＞ ― こどもの日 ― 
 

５月５日は「こどもの日」。日本における国民の祝日の

一つで、子供の人格を重んじ、子供の幸福をはかる趣旨で

制定されました。 

昔は「端午の節句」と言われ、男の子が生まれた家では、

初節句に母親の実家からお祝いに贈られた「鯉のぼり」を

立てる習わしがあります。「五月晴れ」の空の下、風をい

っぱいにはらんで泳ぐ鯉は、元気のよい子供のようで、子

供達が幸せにのびのびと育ってほしいと願わずにはいられ

ません。 

 

 
 

 


