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Mục

Đích

Duy trì nguồn lực lao đ
ộng người nước ngoài và
sau đó có thể làm việc ở
các nước khác ngoài lãnh
thổ Nhật Bản.

Được ghi nhận là giải phá
p chiến lược cho vấn đề
thiếu hụt nhân công, giúp
người nước ngoài có thể
có tư cách lưu trú lâu dài
để làm việc tại Nhât.

Kỳ hạn lưu trú

Tối đa là 5 năm Từ thực
tập sinh số 1 đến thực
tập sinh số 3.

Ít nhất là 5 năm.Nếu
chuyển sang kỹ năng đặc
định số 2 thì không có kỳ
hạn.

Kỳ thi trước khi
nhập cảnh.

Không có.
Chỉ có kỳ thi tiếng Nhật dà
nh cho ngành hộ lý.

Phải có chứng chỉ tay
nghề cũng như tiếng
Nhật.(trừ trường hợp
thực tập sinh hoàn thành
xuất sắc chương trình
thực tập số 2 và 3 là
được miễn.)

Chuyển việc và
chuyển quốc tịch

Về nguyên tắc thì sẽ khô
ng được chuyển chỉ trừ
trường hợp công ty phá
sản và chuyển từ thực
tập sinh số 2 lên số 3.

Nếu công việc cùng ngà
nh thì được phép chuyển
việc.

Bảo lãnh gia đình Không được. Giai đoạn 1 không được.
Giai đoạn 2 được phép.
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Thực tập sinh hỗ trợ khuvực thiên tai lũ lụt Kumamoto
Đã nhận được những lời khen từ đại sứ Campuchia

Ngày 9/8, tại thành phố Fukuoka
đã diễn ra buổi gặp gỡ trao đổi
giữa Đại sứ Campuchia tại Nhật
Bản Unrachana và người
Campuchia đang sinh sống tại
Kyushu. Đã có cuộc gọi từ đại sứ
quán, và các thực tập sinh của
nghiệp đoàn cũng đã tham gia.
Đặc biệt, liên quan đến ông
Hepirom - thực tập sinh tại công
ty Ryoma (ngành xây dựng máy
móc xây dựng / thành phố
Fukuoka), người đã tham gia hỗ
trợ vùng bị ảnh hưởng bởi mưa lũ
lớn ở Kumamoto vào tháng 7,
nhân viên đại sứ quán cho biết
“ Tôi rất mong Pirom tham gia cuộc
họp trao đổi“.
Ông Pirom, người được đại sứ bổ
nhiệm đứng lên trả lời câu hỏi khi
được đại sứ hỏi về tên tuổi và các
hoạt động hỗ trợ. Vì bình thường ngài
đại sứ là người rất khó gặp và nói
chuyện nên Ông Pirom đã cảm thấy
rất vui vì điều này
(Yukari Takeda / Chi nhánh Kyushu)
●Nhận xét của ông Pirom

Tôi đã nhận được lời khen ngợi từ
ngài đại sứ "Vì Nhật Bản luôn giúp đỡ
chúng ta nên việc đền đáp, trả ơn là
điều rất tốt". Khi tôi nói với bố mẹ về
điều đó, bố mẹ tôi rất vui và nói "Bố

mẹ nghĩ rằng con đang làm những
điều tốt cho đất nước và cho mọi
người, nhưng cũng hãy cẩn thận để
không làmmình bị thương nhé". Giám
đốc cũng đã nói: "Thay mặt cho các
nạn nhân, người bị thiệt hại, chúng tôi
cảmơn bạn rất nhiều". Ban đầu tôi rất
sợ vì chưa bao giờ bị ngập cao như
vậy. Tôi đã cầu nguyện rằng những
người bị ảnh hưởng bởi thảm họa sẽ
được an toàn và không xảy ra vấn đề
gì. Sau khi thamgia ủng hộ vùng thiên
tai, tôi nghĩ điều quan trọng là phải
nắm bắt thông tin. Đó là nắm bắt tin
tức và thông tin sơ tán của tòa thị
chính. Ngoài ra, tôi cũng cảm thấy
rằng việc chuẩn bị lương thực cũng
rất cần thiết.

Sử dụng phần mềmmiễn phí phòng tránh thiên tai

Vào tháng 7 ở tỉnh KUMAMOTO do mưa lớn nhiều ngày nên một thực tập sinh
đã bị thiệt mạng do lũ cuốn. Mặc dù không phải thực tập sinh của nghiệp đoàn
nhưng xin chân thành tiếc thương và chia buồn cùng gia đình bạn thực tập sinh
không may mắn đó.
Cách dùng trang wed và phầnmềm tránh nạn khi xảy ra thiên tai.

Để có thể biết và hiểu được các thông tin về thiên tai của Nhật Bản
thì dưới đây là ảnh giới thiệu về trang web và phần mềm tránh nạn
của Nhật Bản bằng tiếng Việt. Hãy tải và dán vào nơi có thể nhìn
thấy để khi cần thì có thể sử dụng ngay lập tức. Để bảo vệ tính mạng
của bản thân mình thì hãy sử dụng phầmmềm tránh nạn ngay từ bây
giờ.

Kỹ năng đặc định là gì?

Ngày 1 tháng 4 năm ngoái (năm 2019) có một loại
hình visa mới dành cho người lao động mang tên
VISA KỸNĂNGĐẶC ĐỊNH. Đối với thực tập sinh
kỹ năng sau khi kết thúc kỳ hạn làm việc nhưng vẫn
muốn tiếp tục làm việc tại Nhật thì có thể chuyển
sang loại hình visa mới này.
*Đối với những thực tập sinh ưu tú đã hoàn thành
tốt chương trình thực tập trong giai đoạn 2 và giai
đoạn 3 thì không cần phải thi tiếng Nhật và tay
nghề mà có thể chuyển thẳng sang VISA Kỹ Năng
Đặc Định lần 1.
*Mức lương dành cho Kỹ Năng Đặc Định tương
đương với người Nhật.
*Có thể chuyển công ty và chỗ làm nếu công việc
mới giống công việc hiện tại đang làm.
*Sau khi hết hạn Kỹ Năng Đặc Định lần 1(5 năm) thì
có thể chuyển tiếp lần 2 và có thể làm việc không
kỳ hạn tại Nhật.
*Khi chuyển sang Kỹ Năng Đặc Định lần 2 thì có
thể bảo lãnh người nhà sang Nhật sinh sống và làm
việc.
Chế độ của VISA Kỹ Năng Đặc Định thì có rất nhiề
u thay đổi so với chế độ thực tập sinh,vì thế nên
chúng ta sẽ cùng tìm hiểu kỹ hơn để tránh nhầm lẫn
giữa hai loại VISA này.

Về mức lương tối thiểu

Có hai loại tiền lương tối thiểu.
1) Mức lương tối thiểu theo vùng / Mức lương tối
thiểu được quy định cho từng tỉnh
2) Quy địnhmức lương tối thiểu / mức lương tối
thiểu cụ thể (theo ngành) cho từng ngành / nghề cụ
thể
Mức lương tối thiểu cụ thể cũng được quy định cho
từng tỉnh, nhưng ngay cả khi cùng một nghề nghiệ
p được quy định ở quận A, thì mức lương đó có thể
không ở quận B. Nếu có khu vực và các trường hợp
cụ thể, mức cao hơn trong hai trường hợp sẽ là mức
lương tối thiểu.
Ví dụ: nếu mức lương tối thiểu theo vùng là 800 yên
một giờ và mức lương tối thiểu quy định là 850 yên
một giờ, bạn phải trả mức lương từ 850 yên trở lên.
Mức lương tối thiểu được sửa đổi hàng năm từ
tháng Mười đến tháng Mười Hai.

Đại sứ Campuchia tại Nhật Bản Unrachana (Trái)
và ông Hepirom


