Buổi giao hữu giữa Du học sinh・Học sinh ngành điều
dưỡng ・Nhân viên điều dưỡng người ngoại quốc ．

Buổi giao hữu này nhằm tạo cơ hội cho du học sinh và nhân viên ngành
điều dưỡng người ngoại quốc có dịp giao hữu và kết nối cộng đồng với nhau .

Thời gian từ 13 giờ đến
giờ
phút
Giờ tiếp tân từ 12 giờ 30 phút
Khai trường Tầng 3 ,Phòng Nano Hana của khách sạn Plaza Nano Hana
Địa chỉ 1-8-1 Nagazu Chuo ku Chiba shi
Đi bộ 3 phút từ ga Hon Chiba của đường tàu JR Sotobo Uchibo
Đi bộ 1 phút từ ga Ken Cho mae của đường tàu Chiba Toshi Monoreru

Tham dự 40 người

Nếu số người qúa lượng chúng tôi sẽ phải từ chối .Trong trường hợp này chúng tôi se ̃liên lạc và
mong được sự thông cảm của bạn tuy vậy bạn sẽ được chọn ưu tiên ở lần tới .

Lịch trình

Xin bạ
n mặc quần áo dễ hoạt động .

Chơi Boccha

phút

Đây là môn đấu bóng chính thức của hội lễ Para Olympic
La môn thể thao được yêu thích từ trẻ em đến người lớn tuổi

Hướng dẫn viên Ông Chiba Makoto
Phó hội trưởng Hiệp hội Boccha Chiba
Đại biểu của câu lạc bộ Boccha
Huấn luyện viên của đội bóng Boccha tỉnh Chiba
trong Đại hội thể thao tòan quốc lần thứ 22 của ngườ i khuyết tật .
Ba i Giả
ng

ơ hội của cuộc đời
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ng Viên

phu t

Ông Matthew W.Karasch

Viện trưởng Viện Sonan Ikuse ,Viện dưỡng lão Sasarindo Kamakura
Năm 2003 làm hỗ trợ sinh họat hàng ngày và công việc văn phòng
Trở thành viện trưởng từ năm 2008
Trò chuyện tại bàn Tự giới thiệu
Vận động ngón tay

Trò chuyện tự do 40 phút

Pho ng ngừa bệnh giảm trí nhớ Giu p cho na o

ược họ
at

ộng tốt

Cùng với nhân viên của trung tâm hỗ trợ nguồn nhân lực người ngoại quốc tỉnh Chiba 10 phút
Có quầy xếp giấy Origami Nếu bạn cần sẽ giải thích giúp bạn tự xếp
Rất hân hạnh chào đón cả những nhân viên người Nhật cùng đi theo
Xin bạn hợp tác về Phòng chống sự lan rộng bệnh Covic
Chúng tôi sẽ liên lạc cho các bạn nếu không khai mạc được vì nh hình Covic lan tràn
※ Kỳ hạn đăng ký：（thứ 6）ngày 2 tháng 12 năm 2022

Liên lạc
Hiệp hội Xã hội Phúc lợi tỉnh Chiba

Cách đăng ký ở trang sau

Trung tâm hỗ trợ nguồn nhân lực điều dưỡng
người ngoại quốc tỉnh Chiba
Fujimi Chuo-ku Chiba shi Tsukamoto Dai Chiba Bld . 5F
Phụ trách Tao Tanaka

Bản xin tham dự
Ngày Xin Ngày

tháng

năm 2022

Gởi đến Trung tâm hỗ trợ nguồn nhân lực điều dưỡng
người ngoại quốc tỉnh Chiba

※ Kỳ hạn đăng ký：（thứ 6）ngày 2 tháng 12 năm 2022
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Tên của Viện
hay

Tên của trường
Địa chỉ của bạn
Xin bạn cho biết thông tin mà chúng tôi có thể liên lạc khi cần

Thông tin
liên lạc

Số điện thoại
Email

Ngoài ra
Bạn có thể gởi thêm bản đăng ký nếu số người tham dự trên 10 người.

Xin được sự hợp tác của các người tham dự buổi học
Sự phòng chống lan truyền bệnh covic
Thành thật cảm ơn
Trước 1 ngày
. Bị sốt nhiệt độ cao hơn lúc bình thường
.Khó thở,cảm thấy khó khăn về hô hấp
Ho nhiều
Thân thể bị uể oải,mệt mỏi
Có cảm gíac thay đổi về vị giác hay khưú giác
Nếu có những trạng thái

hay cảm thấy không được khỏe
thì xin hãy đình lại buổi học lần này.

Ngày tham dự
Xin bạn hợp tác đo nhiệt độ bằng cách không trực ếp va chạm thân thể .
Sẽ từ chối sự tham dự nếu sốt cao hay không được khỏe
Xin hợp tác trong việc khử khuẩn tay khi tham dự
Xin hãy đeo khẩu trang trong buổi học
Để tránh nh trạng bắn tung tóe ,xin các bạn đừng nói to trong khoảng cách gần
Hội trường được nằm trong môi trường thông gío liên tục .

Công đoàn xã hội phúc lợi tỉnh Chiba Trung tâm hỗ trợ nguồn nhân lực điều dưỡng người ngoại quốc

