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③ Lulusan tingkat 2 ke atas, TKN   = 30.000 yen 
6. Tatacara penyerahan hadiah. 

Akan ditransfer langsung dari JITCO ke rekening bank 
pribadi Trainee Praktek Kerja penerima hadiah. 

 
Demikianlah, untuk mengetahui sampai di mana tingkat 

keterampilan yang Anda kuasai, cobalah ikuti evaluasi dalam 
program ini secara aktif. 

Untuk pendaftaran mengikuti evaluasi ini, 
berkonsultasilah dengan perusahaan penerima atau lembaga 
penerima, dan ikutilah prosedurnya. 
 
Keterangan lebih lanjut : 
Divisi Pengembangan Sumber Daya Manusia  
(Nouryoku Kaihatsu-bu, Gyoumu Dai-ni-ka) Tel:03 – 3233 – 1737
Pamflet dan formulir pendaftaran bisa didapatkan di :  
kantor pusat & cabang JITCO di daerah masing-masing.  
(biaya pengiriman ditanggung sendiri) 

 
 
 
 

 Info Mini Bulan Juni  
  
<Kesehatan>  － Kesehatan di Musim Hujan － 
 

     Di musim hujan, tingkat kelembaban menjadi semakin 
tinggi, membuat lingkungan yang tepat untuk berkembang biak 
bagi jamur, bakteri, dan dani (sejenis kutu).  Bakteri yang 
berkembang biak akan membuat bahan makanan menjadi cepat 
basi, sehingga kadang-kadang menyebabkan keracunan makanan 
bagi mereka yang tidak sengaja telah menyantapnya. 
     Pada musim seperti ini, perhatikanlah agar tempat-tempat 
yang ventilasinya buruk, misalnya kamar mandi dsb mendapat 
pertukaran udara yang cukup, lubang saluran air disterilkan, 
sampah basah dibuang lebih cepat, rajin membersihkan kotoran 
di dalam ruangan (remah-remah makanan, debu, dsb) yang 
merupakan makanan kesukaan dani, dan berhati-hatilah dalam 
menangani/menyimpan bahan makanan. 
     Hujan yang turun setiap hari membuat hati kita juga 
menjadi muram.  Bagaimana kalau Anda berjalan-jalan di luar 
dengan berpayung ? Bunga Ajisai dan bunga Ayame yang sedang 
mekar sangat indah di bawah tetesan air hujan.  Bahkan 
mungkin Anda juga bisa menemukan keong atau kodok. 
 

 
<Istilah Bahasa Jepang> －Tsuyu  (Musim Hujan)－ 
  

     [Tsuyu] atau musim hujan merupakan cuaca yang sangat 
khas di kawasan Jepang, terkecuali daerah utara ; Hokkaido, dan 
daerah selatan ; kepulauan Ogasawara.  Ini merupakan musim 
yang banyak hujannya setiap tahun dari mulai akhir bulan Mei 
hingga pertengahan bulan Juli. 
     Ketika memasuki musim hujan, istilah dalam bahasa 
Jepang adalah [tsuyu iri], sementara ketika musim hujan sudah 
berakhir dan mulai memasuki musim panas, istilahnya adalah 
[tsuyu ake]. 
     Makanan utama [shushoku] orang Jepang adalah beras. 
Untuk memproduksi beras ini diperlukan adanya air yang 
berlimpah di musim hujan, temperatur tinggi di musim panas, 
dan pancaran sinar matahari.  Musim hujan merupakan musim 
yang sibuk bagi para petani untuk menanam padi [ta ue]. 
 

③技能検定２級以上合格者     30,000 円 

６．報奨金の支給方法 

  指定された技能実習生本人の個人口座に、JITCO から直

接、報奨金を振り込みます。 

 

皆さんが修得した技能水準がどの程度まで達しているか

をチェックするため、この制度を利用して積極的に試験に

チャレンジしてください。 

なお、実際に受検申請する場合には、受入れ企業とよく

相談の上、手続きを取ってください。 

 

お問い合せ： 

能力開発部業務第二課 ℡ 03－3233－0737 

パンフレット・受検申請書の配布： 

JITCO 本部・地方駐在事務所で配布（送料実費負担）

しています。 

 

 

 

 

 

６月のミニ情報  

 
＜健康＞ ― 梅雨どきの健康 ― 
 
 梅雨の時期は湿度が高く、カビ・細菌やダニにとって絶

好の増殖環境となります。増殖した細菌は食品を腐敗させ、

気づかずにそれを食べると食中毒を起こすこともありま

す。 
このような時期には、風通しの悪い浴室等の十分な換気、

排水口の消毒や生ごみの早めのゴミ出し、ダニの餌となる

室内の塵（食べかす・ほこり等）の清掃、食品の調理や保

存に気を付ける等を心掛けてください。 
雨ばかり続いて気分も憂鬱になります。傘をさして散歩

にでかけてみては如何でしょうか。雨にぬれながら咲いて

いるアジサイやアヤメはとても美しく、またカタツムリや

カエルも見つかるかもしれません。 
 
 
 
 
 
 
＜日本のことば＞ ― 梅雨 ― 
 

「梅雨」とは、北の北海道と南の小笠原諸島を除く大部

分の日本の地域において見られる特有の気象で、５月下旬

から７月半ばにかけて毎年巡ってくる、雨の多い時期のこ

とです。    
梅雨に入ることを「梅雨入り」、梅雨が終わって夏になる

ことを「梅雨明け」と言います。 
日本人の「主食」は米で、米づくりには梅雨の豊富な水

と夏の高い気温や日照は欠かせません。梅雨の時期は農家

にとっては「田植え」で大忙しです。 
 

 

 

 

 

 
 

 


