ポルトガル語
Peca

O que você faz se de repente tem que faltar ao trabalho ou chegar atrasado?

O que deve saber para trabalhar no Japão.
Para quem vem de fora,trabalhar no Japão é importante familiarizar com as regras e costume
japonês. Então, perguntei ao presidente de uma companhia que envia em torno de 400
filipinos, sobre “Um trabalhador estrangeiro no que deve ter cuidado para trabalhar no Japão ”.
Nas empresas japonesas são consideradas não só o resultado de trabalho mas também atitude
perante o trabalho

e bom relacionamento pessoal.

◆”Reisetsu＊É uma palavra difícil que significa ter boas maneiras,
respeitar sentimento alheio .
◆Ter espírito filipino.＊Ter orgulho do país materno.
◆Respeitar o horário＊No Japão considera muito quem respeita o horário.
Deve ir 5~10 minutos antes do início do trabalho.Preparar para concentrar no trabalho. Assim
poderá trabalhar corretamente com poucas falhas.
◆Quando precisa faltar ao trabalho, deve avisar previamente.＊É importante comunicar antes.
◆Não chegue atrasado.＊Atrasos frequentes poderão acarretar desligamento do trabalho.
◆Ao deparar com problema avise imediatamente.＊Fazendo isso, poderá obter confiança do
chefe e colega,coseguindo bom relacionamento pessoal.
◆Manter a higiene no dia-a-dia.
◆Seja paciente.＊Não zangar e desistir logo.
◆.A saudação dá energia ＊Cumprimento animado, dê “Bom dia” pela manhã,”Otsukaesama
“(agradecimento pelos serviços prestados)” à tarde. ＊ Dizem que a saudação chama coisas
boas e evita coisas ruins.
◆Mesmo na ausência do chefe não fique batendo o papo e edeixa de trabalhar. ＊Procure ser
uma pessoa de confiança.
◆Estude para saber ler e escrever o japonês.
◆Não pode trabalhar pessoa com a identidade desconhecida e sem visto.

Para trabalhar são exigidos dos estrangeiros os mesmos procedimentos dos japoneses.
Familiarize com as regras e costume japonês, além de estudar japonês para ser funcionário
indispensável à empresa.Habituando torna-se algo corriqueiro. Coragem!

Em Hello Work Kawagoe atende em
inglês,português.espanhol tembém.
Kawagoe-shi Toyodahon 1-198 Kawagoe Godouchosha 1F
※Precisa fazer reserva
Tel.049-242-0197
◆Inglês／
Quitas-feiras 10:00～15:15
◆Português/espanhol／
Segunda e sexta-feira 10:00～15:15

Publicação em vietnamita

Associação budista de
vietnamitas residentes no Japão
Templo budista vietnamita
”Daionji”
Damos apóio aos estagiários e
bolsistas vietnamitas. Telefone se
está sofrendo sozinho no momento.

080-4133-6999
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FICEC atende às consultas de vida
Segunda=sextas feiras
Sou portador do visto de curta permanência.Prolonguei permanência devido ao coronavirus.O
remédio para doença crônica está acabando.Estou sem recurso para ir ao hospital.
Quem não está filiado ao seguro, no caso de doença ou ferimento paga despesa médica cara.Com o
visto de curta estada não pode filiar-se ao seguro nacional de saúde. Ainda, como não tem endereço
no Japão, não pode ser dependente no seguro de saúde da família japonesa. Peça ajuda a sua família
fazer trâmites de regresso. Agora,faça o seguro de viagem ao exterior antes de vir ao Japão.
Vivo com o visto de liberação provisória.Fiquei grávida. Não tenho recurso para parto.
Há um sistema de ajuda de despesas de parto para quem tem dificuldade financeira para pagar as
pesas ao hospital.Segundo a cláusula 22 da lei de assistência infantil, no caso de a parturiente
requerer, as despesas de parto serão subsidiadas. Para isso, a parturiente deve entregar um
requerimento à província.Essa lei visa assegurar a vida do feto. Após o parto, é aconselhável retornar
ao país de origem quanto antes, tendo em vista a sua situação de liberação provisória.

FICEC BANCO DE
COMIDA

NOVA SALA DE
AULA

Ficec começou o trabalho
de “Banco de comida”
com a ajuda de Fundação
Mitsubishi e Associação
de Angariação de Fundos
Central.Partilha franca
de alimentos(arroz,doce,
enlatados)que sobraram nos lares e nas empresas
para pessoas que necessitam.No caso de vir a Ficec,
venha ao Banco de Comida. Estamos trabalhando em
colaboração com “Food Bank Saitama.

Criamos uma nova sala de aula para que
muitas crianças e estudantes de japonês
possam estudar tranquilo mesmo no
tempo de corona virus.
Vamos estudar juntos.

Kokusai
Kodomo Kurabu
Aos sábados 9：00～12：00
Venham. É prazer
estudar com
mestre afável.

Venham p/estudar e brincar!！
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