ベトナム語

Khi bạn phải nghỉ việc vì có chuyện gấp, hay bị trễ giờ làm bạn sẽ làm thế nào?

Những điều cần biết để làm việc ở Nhật
Việc trang bị kiến thức về quy tắc và tập quán của Nhật rất quan trọng đối với những bạn
nước ngoài đến Nhật để làm việc .
Do đó, chúng tôi đã hỏi Giám đốc của một công ty phái cử 400 người Philippines về "Những
điều người nước ngoài phải ghi nhớ để làm việc tại Nhật".
Tại các doanh nghiệp Nhật Bản, không chỉ hiệu quả công việc, mà
thái độ đối với công việc, cũng như mối quan hệ tốt đẹp ở nơi làm
việc cũng rất được xem trọng.
◆Phải lễ độ. ＊Là một từ ngữ hơi khó hiểu nhưng nó có nghĩa là "cách
hành xử tốt, luôn biết tôn trọng mọi người"
◆Giữ sự mạnh mẽ của người Philippines. ＊Hãy mang niềm tự hào của nước mình.
◆Tuân thủ giờ giấc。＊Việc tuân thủ thời gian ở Nhật rất được xem trọng. Đến nơi làm việc sớm hơn
5 - 10 phút trước khi bắt đầu thời gian làm việc theo quy định, chuẩn bị để có thể tập trung vào
công việc khi thời gian làm việc bắt đầu. Điều này sẽ dẫn đến việc giảm thiểu sai sót, và tiến hành
công việc một cách chính xác nhất.
◆Khi muốn xin nghỉ làm nhất định phải báo trước.＊Liên lạc bằng điện thoại để báo trước là điều
quan trọng.
◆Không đi trễ.＊Nếu thường xuyên đi trễ có thể bị cho nghỉ việc.
◆Khi gặp vấn đề phải ngay lập tức báo cáo. ＊Việc nhanh chóng báo cáo có thể tạo được lòng tin
của cấp trên cũng như đồng nghiệp, đồng thời cũng tạo ra mối quan hệ tốt hơn giữa mọi người.
◆Luôn giữ vệ sinh sạch sẽ.
◆Nhẫn nhịn。＊Không dễ dàng tức giận và từ bỏ.
◆Chào hỏi chính là năng lượng. Hãy luôn chào hỏi vui vẻ với buổi sáng "Ohayo gozaimasu", khi trở
về "Otsukaresamadeshita". ＊Nó được ví như "Chào hỏi sẽ gọi mời chuyện tốt, tránh chuyện xui
xẻo".
◆Ngay cả khi không có cấp trên cũng không nói chuyện riêng, và lơ là công việc.
＊Hãy trở thành một người được tin tưởng kiểu như "nếu là người này thì sẽ không vấn đề gì".
◆Luôn nỗ lực học tiếng Nhật để có thể đọc viết được.
◆Người không rõ lai lịch và không có tư cách lưu trú thì không được làm việc.
Dù là người nước ngoài thì trên công việc vẫn bị yêu cầu giống như người Nhật. Song song với
việc học tiếng Nhật là đương nhiên, hãy luôn nhớ quy tắc cũng như tập quán của Nhật để trở
thành một nhân viên không thể thiếu của công ty.
Nếu bạn có thể quen được thì sẽ không vấn đề gì cả. Hãy cố gắng nhé!
Giáo hội phật giáo Việt Nam tại Nhật

Thiền viện Việt Nam「Chùa Đại Ân」

Hỗ trợ tư vấn cho người Việt nam đến Nhật gặp khó khăn về tài chính, người
khó hoà nhập ở Nhật, thực tập sinh, du học sinh. Cung cấp thực phẩm thiết
yếu, nơi ở và hỗ trợ về nước.
Bây giờ, nếu bạn đang gặp vấn đề, nếu còn lo lắng một mình hãy gọi điện
thoại cho
←Sư cô Thích Tâm Trí

080-4133-6999
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ベトナム語
FICEC thực hiện tư vấn đời sống vào lúc
10 giờ đến 16 giờ từ thứ 2 đến thứ 6

Tôi đến Nhật bằng visa lưu trú ngắn hạn, trong lúc kéo dài thời gian lưu trú vì dịch covid19,
thuốc uống dùng trị bệnh tôi mang theo sắp hết. Gia đình không có tiền để đưa tôi đi bệnh
viện.
Nếu bị thương hoặc bị bệnh, việc phải chi trả chi phí y tế mà không có bảo hiểm sẽ rất cao. Đối với visa lưu
trú ngắn hạn thì không thể tham gia bảo hiểm y tế quốc dân, mặt khác do không có địa chỉ ở Nhật nên cũng
không thể trở thành người phụ thuộc theo bảo hiểm y tế gia đình Nhật. Hãy nhờ gia đình hỗ trợ, để làm thủ
tục về nước. Từ nay trở về sau, hãy mua bảo hiểm du lịch nước ngoài trước khi đến Nhật.
Tôi đang sống theo visa giải phóng tạm thời. Trong thời gian này tôi mang thai, và tôi không
có tiền để sinh con.
Nói đến trợ cấp sinh con, mặc dù sức khoẻ là cần thiết, theo điều 22 luật Phúc lợi nhi đồng, có chế độ đối
với người gặp khó khăn về tài chính, không thể gánh nổi phí sinh con tại các cơ sở y tế hay bệnh viện, nếu
bản thân người đó nộp đơn xin trợ cấp, thì sẽ dùng chi phí công của nhà nước để chi trả chi phí sinh con.
Phụ nữ mang thai phải nộp đơn xin trợ cấp lên chính quyền. Đây là luật nhằm bảo vệ sinh mạng của đứa
bé trong bụng. Cho dù việc sinh con là việc buộc phải làm, nhưng bạn thuộc trường hợp bị buộc phải về
nước, nên sau khi sinh thì hãy về nước nhanh chóng nhất có thể.

FICEC Food bank
(Ngân hàng thức ăn)

Đã có phòng học mới

FICEC đã bắt đầu lĩnh vực food
bank sau khi nhận được sự hỗ
trợ của Hội gây quỹ cộng đồng
và Xã đoàn Mitsubishi.
Nhận thực phẩm thừa của các
hộ gia đình (gạo, bánh kẹo, đồ đóng hộp...) phân phát
miễn phí lại cho người cần chúng. Hãy đến quầy food
bank khi có dịp ghé thăm FICEC như "Câu lạc bộ trẻ
ngoại quốc" "Tư vấn đời sống" "Lớp học tiếng Nhật" "Yêu
cầu dịch thuật". ＊ Lĩnh vực này được tiến hành chung
với "food bank Saitama".

Hãy đến đây học tập
và vui chơi nhé
Học vui lắm
Giáo viên hiền lắm
Hãy đến nhé

Chúng tôi đã thiết kế một phòng học mới,
xem là đối sách phòng tránh Covid19, để
trẻ em và những người học tiếng Nhật có
thể yên tâm học tập.
Hãy cùng nhau học tập nào!

Câu lạc bộ trẻ em
ngoại quốc
Thứ 7 hàng tuần 9：00～12：00

Tôi đang xin tư vấn về hướng đi
sau khi tốt nghiệp phổ thông
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