Bҵng khen và tiӅn thѭӣng (5 vҥn yen).
Giҧi ba:
(Tu nghiӋp sinh/thӵc tұp sinh khoҧng 20 ngѭӡi)
Bҵng khen và tiӅn thѭӣng (3 vҥn yen).
z Ngoài nhӳng giҧi trên còn có giҧi khuyӃn khích, vӟi
phҫn thѭӣng là quà kӹ niӋm.
z Bài trúng giҧi và bài khuyӃn khích sӁ ÿѭӧc ÿăng trong
“TuyӇn tұp nhӳng bài viӃt hay cӫa cuӝc thi viӃt tiӃng
Nhұt”. 
8. Thông báo kӃt quҧ
KӃt quҧ sӁ ÿѭӧc thông báo cho ngѭӡi ÿoҥt giҧi thông
qua cѫ quan tiӃp nhұn, và trên trang web cӫa JITCO vào
khoҧng tháng 8 năm 2010.
LӉ trao giҧi thѭӣng sӁ ÿѭӧc tә chӭc vào ÿҫu tháng 10
năm 2010 tҥi Tokyo.
9. Nhӳng chi tiӃt khác
(1) Không tiӃp nhұn bҩt cӭ câu hӓi nào liên quan ÿӃn viӋc
chҩm thi.
(2) Nhӳng bài tham dӵ không ÿáp ӭng các ÿiӅu kiӋn cӫa
cuӝc thi sӁ không ÿѭӧc chҩm.
(3) Nhӳng thông tin cá nhân ghi trên ÿѫn dӵ thi chӍ ÿѭӧc
dùng trong phҥm vi cҫn thiӃt ÿӇ tә chӭc cuӝc thi.
(4) Bài dӵ thi sӁ không ÿѭӧc trҧ lҥi.
(5) Tác quyӅn các bài dӵ thi thuӝc vӅ JITCO.
10. NӃu cҫn biӃt thêm chi tiӃt, xin liên hӋ vӅ:
Phòng Nouryoku-kaihatsu, Ban Enjo, phө
“Sakubun- gakari” cӫa JITCO.
ĈiӋn thoҥi: 03-6430-1183 Fax: 03-6430-1115
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Thông tin Tu nghiӋp – Thӵc tұp
䋭Nhӳng ÿiӇm cҫn lѭu ý trong sinh hoҥt
~ Làm vӋ sinh ~䋭
Câu chuyӋn cӫa Nhұt Bҧn cách ÿây không lâu. Khi ÿó,
con gái ӣ vào tuәi lҩy chӗng thѭӡng bӏ hӓi “Cô có thích làm
viӋc nhà không?” ViӋc nhà là nhӳng viӋc không thӇ thiӃu
trong sinh hoҥt gia ÿình nhѭ: làm vӋ sinh, giһt giǊ, nҩu
nѭӟng. Phө nӳ sau khi lұp gia ÿình thôi viӋc, lui vӅ sӕng
trong gia ÿình làm nӝi trӧ ÿѭӧc xem là ÿѭѫng nhiên. Nhӳng
cô gái nҩu ăn giӓi, thích dӑn dҽp, giһt giǊ ÿѭӧc xem là nhӳng
mүu nàng dâu ngoan.
Ngày nay, phө nӳ ÿѭӧc hӑc cao, ra ngoài xã hӝi làm viӋc
nhѭ nam giӟi, nhiӅu trѭӡng hӧp phҧi sӕng xa gia ÿình. Do
ÿó, dù có ra ngoài làm viӋc, phө nӳ vүn phҧi làm viӋc nhà. Ăn
uӕng thì có thӇ ra ngoài ÿѭӧc nhѭng viӋc vӋ sinh, giһt giǊ
không thӇ giao cho ngѭӡi khác. Nam giӟi cǊng vұy, khi ÿi
làm, nӃu sӕng xa gia ÿình, viӋc làm vӋ sinh, giһt giǊ phҧi do
mình tӵ làm lҩy.
Các bҥn tu nghiӋp sinh, thӵc tұp sinh xa quê hѭѫng ÿӃn
Nhұt làm viӋc mӝt mình trong mӝt thӡi gian nhҩt ÿӏnh, thѭӡng
sӕng chung vӟi bҥn bè trong cѭ xá, hay apato. Vì thӃ, nhӳng
viӋc nhà nhѭ vӋ sinh, giһt giǊ, nҩu nѭӟng cǊng là nhӳng viӋc
ࡌ࠻࠽ࡓ⺆
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không thӇ thiӃu ÿӕi vӟi các bҥn.
Làm vӋ sinh là mӝt viӋc trong nhӳng công viӋc nhà. Có
nhiӅu loҥi vӋ sinh. Sau ÿây là cách làm vӋ sinh phòng tҥi
Nhұt Bҧn.
Trѭӟc hӃt, mӣ cӱa sә phòng ÿӇ thông gió. Sҳp xӃp ÿӗ
ÿҥc cho gӑn ghӁ, sách báo ÿӑc xong thu dӑn lҥi, quҫn áo
thay ra xӃp hoһc treo lên móc, phân loҥi vұt không dùng và
rác ÿӇ vӭt bӓ. Sau ÿó dùng máy hút bөi hút nhӳng vұt vѭѫng
vãi trên sàn nhà, trên chiӃu nhѭ thӭc ăn, tóc hay bөi bһm
ÿóng dѭӟi gҫm giѭӡng. Dùng khăn nhúng nѭӟc vҳt khô lau
bөi trên TV hay các kӋ. Dùng khăn lau lau sàn nhà.
Khi ÿang lau nӃu thҩy khăn bӏ bҭn, giһt qua bҵng nѭӟc
cho sҥch. Sau khi lau dӑn xong, giһt khăn lau bҵng xà phòng
và phѫi ngoài nҳng ÿӇ tránh bӏ hôi. Khăn lau là dөng cө ÿӇ
làm sҥch phòng, vì thӃ phҧi giӳ thұt sҥch. Khi rӱa mһt hay
rӱa tay, ta dùng khăn tay ÿӇ lau khô, khi tӯ ngoài vӅ ta dùng
khăn lau ÿӇ chùi chân ÿӇ ÿӯng mang bөi bҭn vào phòng.

NӃu lѭӡi làm vӋ sinh, thӭc ăn vѭѫng vãi, tóc, bөi, rác
tích tө sӁ gây mҩt vӋ sinh, làm ә cho vi trùng sinh sôi, là mҫm
gây bӋnh cho ngѭӡi sӕng trong nhà. Vì thӃ không nên nghƭ
rҵng “không làm vӋ sinh cǊng không chӃt ai”.
Ngoài ra, cǊng không lҩy lý do “ghét làm vӋ sinh”, hay
“dӑn dҽp dӣ” ÿӇ không làm vӋ sinh. Nhà ӣ là không gian
riêng tѭ, nѫi ÿӇ thѭ giãn, làm giҧm nhӳng căng thҷng và mӋt
mӓi hàng ngày, tái tҥo lҥi sӭc lao ÿӝng cho ngày hôm sau.
Ĉӗng thӡi, nӃu sӕng ghép hӝ vӟi ngѭӡi khác, hay sӕng
chung trong cѭ xá, thì nhà còn là không gian riêng tѭ cӫa
ngѭӡi khác nӳa. Vì thӃ, phҧi suy nghƭ cách làm viӋc nhà (ӣ
ÿây là làm vӋ sinh) trên quan ÿiӇm sinh hoҥt cӝng ÿӗng. Các
bҥn ÿӃn Nhұt ÿӇ hӑc công nghӋ tiên tiӃn và tұp quán lao
ÿӝng tӕt cӫa Nhұt Bҧn, nên càng phҧi biӃt sҳp xӃp, thu dӑn
nhӳng cái quanh mình, biӃt giӳ vӋ sinh, cǊng nhѭ có tinh
thҫn hӧp tác, chia sҿ vӟi ngѭӡi khác.
VӅ cách xӱ lý rác, rác trong thùng rác, rác trong máy hút
bөi, rác quét nhà, hay rác tӯ nhӳng ÿӗ không dùng ÿӅu ÿѭӧc
thu gom vào nhӳng ngày quy ÿӏnh. Ӣ Nhұt Bҧn ÿӇ ngăn chұn
không cho môi trѭӡng bӏ bҭn, nhӳng ÿӗ thҧi ra tӯ gia ÿình
ÿӅu ÿѭӧc xem là rác và ÿѭӧc xӱ lý. ĈӇ cho viӋc xӱ lý rác
cǊng nhѭ tái sӱ dөng tài nguyên rác ÿѭӧc tiӃn hành suôn sҿ,
hҫu nhѭ ÿӏa phѭѫng nào cǊng có nhӳng quy ÿӏnh vӅ viӋc thu
gom rác mà cѭ dân phҧi tuân theo. NӃu không tuân theo
nhӳng quy ÿӏnh này thì sӁ làm phiӅn nhiӅu ngѭӡi, và khó tҥo
ÿѭӧc quan hӋ tӕt vӟi hàng xóm, vì thӃ các bҥn cҫn phҧi chú
ý.
Phòng ӣ, nhà bӃp, nhà tҳm, toa lét, hành lang, genkan,
chung quanh nhà sau khi làm vӋ sinh xong sӁ ÿҽp mҳt, tҥo
sӵ dӉ chӏu, làm giҧm stress, giúp chúng ta cҧm thҩy yêu ÿӡi
hѫn. ViӋc làm vӋ sinh nӃu trӣ thành thói quen sӁ rҩt tӕt. Hàng
ngày chúng ta hãy cho mình ÿѭӧc sӕng trong môi trѭӡng vӋ
sinh, sҥch sӁ.
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