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Tổ chức thực tập kĩnăng

Phát hànhmiễn phítài liệu Tiếng Nhật

dành cho các ngành nghề liên quan đến xây dựng

Tương ứng với những ngành nghề khác nhau
Giáo trình này được phát hành trên 3 lĩnh vực: Liên quan đến xây dựng; Liên

quan đến kim loại cơ khí; Liên quan đến sản xuất thực phẩm.
Ở lĩnh vực liên quan đến xây dựng thì người ta đưa ra chủ đề chung cho các

ngành nghề và cho mỗi ngành như giàn giáo, cốp pha, thi công cốt thép, thi
công máy móc xây dựng.
Việc phân chia nội dung [Có
thể sử dụng ở công trường]
Toàn bộ được chia ra thành:

Những ví dụ thực tế về hội thoại
(「げんばのかいわ」,18 bài )」
và Các thuật ngữ dùng trong

công trường (「げんばのこと
ば」, 24 bài ). Chúng ta có thể
học phần 「げんばのかいわ」
với việc diễn tả lại những cuộc
hội thoại được sử dụng ở công

trường và phần 「げんばのこ
とば」 là những từ ngữ hay
được sử dụng ở công trường.
Bạn có thể nhận được phần
nghe và giáo trình đa ngôn
ngữ khi tải xuống

Giáo trình này được chuẩn bị
với 8 ngôn ngữ (Tiếng Anh,
Tiếng Trung Quốc, Tiếng Việt N
am, Tiếng Indonesia, Tiếng
Campuchia, Tiếng Thái, Tiếng
Tagalog, Tiếng Myanma). Giáo t
rình được cung cấp dưới dạng P
DF, tất cả các bài học đều có
file nghe đính kèm.
Ứng dụng học tập
「げんばのにほんご」
Ứng dụng này được tạo ra để

giúp mọi người có thể học tập
nội dung của giáo trình này
bằng điện thoại. Hãy tận dụng
thời gian rảnh rỗi của bạn. Có
thể tải ứng dụng tại App Store
hoặc Google Play.

Với việc bổ sung thêm tính

năng「わたしのかいわ」 thì người hướng dẫn và thực tập sinh có thể tự tạo
bài học cho mình. Thêm vào đó là tính năng「わたしのたんご」 giúp bạn có
thể lưu những từ vựng mới được sử dụng ở công trường. Tự bạn có thể tuỳ
chọn cài đặt công khai hoặc riêng tư cho mỗi bài học.

Thí dụ :「げんばのかいわ」

Tục lục

げんばのかいわ げんばのことば げんばのにほんご
【Google Play】

げんばのにほんご
【App Store】

Giớithiệu đến các bạn Thực tập sinh!

Phòng tránh thiên taivới

[Ứng dụng phòng chống thiên tai

+Ứng dụng phiên dịch bằng giọng nói]

Chính phủ Nhật Bản cung cấp thông tin trên các
trang web và ứng dụng để người nước ngoài có thể
lánh nạn an toàn khi xảy ra các thảm hoạ như sóng
thần, động đất, bão. Ngoài ra còn có ứng dụng
phiên dịch tiếng nước ngoài và tiếng Nhật 2 chiều
ngay cả khi bạn không nói được tiếng Nhật. Tất cả
các ứng dụng đều miễn phí. Khuyến khích các bạn
cài đặt trên điện thoại của mình.
Ứng dụng phiên dịch bằng giọng nói VoiceTra

Bạn có thể nhận được các thông tin
liên quan đến thời tiết, phương tiện
giao thông hay nơi lánh nạn gần nhất.
Ứng dụng và trang web tiện lợi khi xảy
ra thiên tai (Tập sách mỏng giới thiệu,
bản Tiếng Việt)
Ứng dụng phiên dịch bằng giọng nói VoiceTra
Ứng dụng phiên dịch bằng giọng nói

giúp bạn phiên dịch ra tiếng nước
ngoài khi bạn nói chuyện.

Có tất cả 31 ngôn ngữ có thể phiên
dịch ra được. Việc phiên dịch từ Nhật ->
Việt hay Việt -> Nhật đều rất dễ dàng. Việc tải
xuống và sử dụng cũng hoàn toàn miễn phí.

Nghiệp đoàn Asia Creation đã đưa vào s
ử dụng đồng phục và mũ bảo hiểm mới
Đồng phục

Màu xanh Navy (xanh thẫm). Tên nghiệp
đoàn được thêu ở phía trước ngực. Với
kiểu dáng thanh thoát, dùng được cho cả
nam và nữ nên vào thời kì nắng nóng cũng
có thể mặc nó như áo khoác ngoài được.

Với màu sắc và thiết kế đơn giản nó không
chỉ thích hợp khi đi vào công trường hay

đi coi thi mà còn phù hợp với nhiều tình
huống, bối cảnh khác nhau nữa.
Mũ bảo hiểm

Với mũ bảo hiểm thì trên phần nền trắng
phía trước mũ có logo của nghiệp đoàn.
Mũ chắc chắn và nhẹ cho nên có thể sử
dụng ở nhiều công trường khác nhau.

Với diện mạo mới [ Chúng tôi coi trọng
việc giao tiếp với khách hàng ]. Đây chính
là cảm xúc của chúng ta. Cùng với diện

mạo mới này hãy mang đến công trường
những cảm xúc mới.

Đồng phục vàmũ bảo hiểmmớiđược áp dụng

Một diệnmạomớikhiđến công trường !

Đếnđền thờ để cầunguyện
sựan toàn trong công việc
Công ty cổphầnHanabusa/Giàngiáo

（ ThànhphốFukuoka ）

Từ bên trái qua LAN LANOEUR san,
LAK VANNET san, SIEN SUT san

Vào dịp tết thì thực tập sinh đã đến đền Atago để
cầu nguyện sự an toàn trong công việc.


