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Hãy cùng kết nối với trang Facebook và Twitter

của Cục quản lý lao động ngườinước ngoài

Có thể được sử dụng đểđăng ký Kỹ năng đặc định số 1!
[Kỳ thitiếng Nhật cơ bản JFT]
có thể được thitạiNhật Bản

Có thể được sử dụng để đăng ký Kỹ năng đặc định số 1
“Kỳ thi tiếng Nhật cơ bản JFT” đã được thực hiện ở nước
ngoài và sẽ được thực hiện tại Nhật Bản từ tháng 3. Bài kiểm tra
này tương tự với trình độ JLPT N4 trở lên và cũng được sử dụng
như 1 bài kiểm tra để đánh giá trình độ tiếng Nhật của tư cách lưu

trú“ kỹ năng đặc định số 1”. Đối với người nước
ngoài đang cư trú tại Nhật Bản có mục tiêu đạt được chứng chỉ
kỹ năng đặc định thì sẽ có nhiều cơ hội tham gia kì thi hơn.
Được tổ chức 6 lầnmột năm tạikhoảng 120 thành phố ở Nhật Bản

Bài kiểm tra dự kiến được tổ chức 6 lần 1 năm tại khoảng 120

thành phố trên toàn quốc. Bài kiểm tra được thực

hiện tại địa điểm thi và sử dụng máy tính để hỏi và

trả lời câu hỏi. Lệ phí thi là 7000 yên (đã bao gồm

thuế). Bạn có thể đăng ký trên internet.

Vào mùa xuân này, những
người bị dị ứng phấn hoa cũng
nên cảnh giác với sự truyền
nhiễm Corona. Có nguy cơ

nhiễm virut nếu bạn chạm tay vào mắt hoặc hỉ
mũi. Vì phấn hoa không phải là virut, nên cần
có 1 chút khéo léo để có biện pháp cơ bản

nhằm chống lại sự lây nhiễm của Corona.

Rửa sạch phấn hoabằng nước
Phấn hoa không biến mất khi xịt thuốc khử

trùng. Hãy rửa tay thật sạch bằng xà phòng.

Khẩu trang 2 lớp
Thật không may khi chỉ sử dụng khẩu trang

thì cũng không hoàn toàn chặn được phấn
hoa. Sử dụng thêm 1 lớp gạc vào khẩu trang,
hoặc đeo 2 lớp khẩu trang cũng là biện pháp
rất hiệu quả.

Quy tắc hắt hơi
Việc hắt hơi do dị ứng phấn hoa cũng sẽ

khiến 1 số người khá lo lắng về vấn đề truyền
nhiễm Corona. Khi bạn hắt hơi, hãy cố gắng
lấy khăn tay che lên khẩu trang, hoặc cúi
mặt xuống.

Đeo kính
Kính là đồ vật khá hiệu quả để tránh việc
không chạm vào mắt của bạn. Ngay cả khi
không phải kính chuyên dụng để ngăn chặn

phấn hoa thì kính thường và kính râm đều OK.

Sử dụng rèm ren trên các cửa sổ
Sử dụng biện pháp lưu thông không khí để
đối ứng với Corona thì có thể phấn hoa cũng
có thể vào. Bạn có thể mở cửa sổ khoảng
10cm và gắn thêm tấm rèm bằng ren, bạn sẽ
giảm được 1/4 lượng phấn hoa bay vào.

CácbiệnphápvớidạngCorona chủngmới+1chút

côngsứcđể ngănchặndịứngphấnhoa !

Trênđây sẽ đăng tảicác thông tin liên quanđến thực tập sinh
Cục quản lý lao động người nước ngoài tại Nhật sẽ thường

xuyên cập nhật những thông tin hướng đến các bạn thực tập sinh
kỹ năng trên Facebook và Twitter. Nội dung như là các chế độ
liên quan đến thực tập sinh kỹ năng, tình hình dịch bệnh, và
phương pháp phòng tránh lây nhiễm, cứu trợ.
Thông tin đăng tải thìsẽ được dịch bằng 8 thứ tiếng khác nhau
Dưới đây là bản dịch tiếng Nhật và 8 thứ tiếng khác nhau như
tiếng Việt, tiếng Trung, tiếng Philipin,

Indonesia, Thái Lan, Myanma, tiếng Anh

…Để cập nhật kịp thời các tin tức mới

nhất thì hãy cùng kết nối nhé. Facebook Twitter

Phỏng vấn các bạn đã đỗ
kì thi năng lực tiếngNhật (JLPT)

[Đỗ N3 tháng 12 năm2020]

Bạn SVAYCHANRATANA
người Campuchia

công tyエー・オー・エス
（xây dựng chống thấm)

Đã học như thế nào?
Về nhà sau khi kết thúc công việc, hàng ngày học

10 đến 20 phút.
[Đọc hiểu] Ngoài tài liệu về JLPT, tôi còn đọc sách về lối

sống và văn hóa Nhật Bản. Tất cả các giáo trình và sách đều
hữu ích, vì vậy tôi nghĩ bạn nên đọc và tìm hiểu bất cứ thứ gì

liên quan đến tiếng Nhật.

[Nghe hiểu] Tôi đã nghe các cuộc hội thoại của người Nhật

và nghe các bài hát tiếng Nhật.

[Hội thoại] Tôi đã giao tiếp với người Nhật và tự mình đóng
vai và giao tiếp trong các cuộc nói chuyện.

Có điều gìkhác hữu ích cho việc học tiếng Nhật không?
Tôi đã xem anime và phim của Nhật Bản

N3 là thử thách lần thứ 2 của bạn. Lý domà bạn tiếp
tục học tập là gì?
Vừa làm việc vừa học tập là việc mà ai cũng cảm thấy khó

khăn. Tuy nhiên, khi ở Nhật Bản, tôi sẽ cố gắng hết sức vì
đây là cơ hội để thử thách những điều chỉ có thể làm được ở
Nhật Bản.

Mục tiêu trong tương lai của bạn là gì?
Bây giờ tôi đang nỗ lực để thi đậu N2. Sau khi về nước, tôi

muốn nâng cao trình độ tiếng Nhật của bản thân và làm
những công việc có thể sử dụng tiếng Nhật.

Xin hãy đưa ra một vài lờinói với các bạn thực tập sinh
Tôi nghĩ rằng công việc hàng ngày rất vất vả nhưng vì chính

bản thân mình mà đừng quên việc phải học tập.

Hãy cố gắng hết sức mình bằng

“động lực”,“sự kiên trì” và“năng động”


