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tiếp nhận giữ sổ tiết kiệm, đồng thời giữ hộ cả con dấu đăng
ký với ngân hàng, như vậy người giữ giấy tờ dễ có thể tự động 
rút tiền ra khỏi tài khoản của bạn. Vì thế nên tránh vịêc này. 
Nếu có nhờ giữ hộ, thì có thể nhờ giữ hộ con dấu chẳng hạn. Ít
nhiều, các bạn nên tự giữ lấy giấy tờ của mình. Cần nhớ rằng, 
trên nguyên tắc, bản thân tu nghiệp sinh, thực tập sinh phải tự
mình giữ những gấy tờ của mình.  

 
 

  Tin vắn tháng ５ 
 
<Sức khỏe>  – Bệnh tháng Năm –  
   
  Tại Nhật Bản, phần lớn người mới đi làm, cũng như mới đi 
học đều bắt đầu công việc và học tập vào tháng Tư. Với thời
tiết dễ chịu vào tháng Năm, lẽ ra ai nấy bắt đầu quen với công 
việc tại công ty hay ở trường, thì trái lại, cơ thể dường như
mệt mỏi, không tập trung được vàoviệc học và làm. 

“Bệnh tháng Năm” là tên gọi của hội chứng thần kinh nói
chung, thường xuất hiện ở những người mới đi làm và mới
vào học ở trường. Lý do là vì chưa làm quen ngay được với
môi trường mới, nên, tuy không nhận ra, nhưng tinh thần dần
dần bị mệt mỏi. Phần lớn hiện tượng mệt mỏi về tinh thần này
thường xảy ra vào đầu tháng 5 nên người ta gọi đây là “ bệnh 
tháng Năm ” . 
   Vì vậy, các bạn nên có các hoạt động thư giãn ví dụ như
nghe nhạc, đi dạo để tinh thần được thư thái, dễ chịu, tránh bị
căng thẳng thần kinh, đó là điều hết sức quan trọng. 
 
<Tiếng Nhật >  –Kodomo no hi - Ngày lễ trẻ em – 
 
   Ngày 5 tháng 5 là ngày lễ Trẻ em, là một trong những
ngày nghỉ lễ của Nhật Bản, với mục đích mong muốn trẻ em 
được may mắn, hạnh phúc, đồng thời tôn trọng nhân cách của
các em. . 
   Ngày xưa, đây vốn là “Tiết Đoan Ngọ ”, theo phong tục, 
nhà nào có sinh con trai, thì vào đầu tiết Đoan Ngọ, gia đình
bên ngoại sẽ gửi tặng cháu trai một bộ “ Koi no bori “ tức là 
cá chép làm bằng lụa để treo lên trước nhà. Dưới bầu trời xanh 
trong của tiết tháng 5 -gogatsu bare, những làn gió thổi mạnh
làm những chú cá chép bằng lụa bay lượn trên không trung, 
trông giống như những đàn em nhỏ chơi đùa tung tăng, khiến
cho ai nấy đều cảm thấy một mong muốn là làm sao nuôi dạy
được các em khoẻ mạnh và hạnh phúc.   
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 

例えば印鑑の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。 

 

 
 

 

 


