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Bản thông tin số 1 từ Trung tâm hỗ trợ nguồn nhân lực điều dưỡng người ngọai quốc
của tỉnh Chiba.
Ngày

tháng 5 năm 2020

はじめまして。ちばけん がいこくじん かいご じんざい しえん せんたー です。
みなさんに ちばけんの ことや かいごの しごとの ことを、 しらせ

ます。

Xin chào các bạn.Đây là Trung tâm hỗ trợ nguồn nhân lực điều dưỡng người ngọai quốc tỉnh Chiba .
Chúng tôi xin gởi tới các bạn những thông tin của tỉnh Chiba và những gì về công việc điều dưỡng.
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1

ちばけん からの しらせ
にほん には こうれいしゃが ふえて います。 こうれいしゃは、からだが、うまく うごかな
い ひとが、おおい です。だから、こうれいしゃを、たすける しごとが、ひつよう です。それ
は、かいご という、しごと です。
ちばけん では、がいこくの

ひとが、かいごの しごとを

するため、「りゅうがくせい

うけい

れ ぷろぐらむ」を つくり ました。これは、にほんごや、かいごの しごとを、べんきょうする
りゅうがくせいを、たすけ

ます。

はじめての、りゅうがくせいは、ベトナム から、よんじゅう ごにん くる よてい です。はや
く みなさんに あいたい

です。

1 Thông tin về tỉnh Chiba
Hiện nay số người lớn tuổi tăng nhiều tại Nhật .Có nhiều người lớn tuổi không thể tự cử động thân
thể theo ý mình , họ cần có được người chăm sóc cho họ.Công việc chăm sóc những người gìa ở
Nhật gọi là「Kaigo」
（nghĩa là điều dưỡng）.Tỉnh Chiba muốn có được các nhân viên điều dưỡng

người ngoại quốc ,nên đã thành lập chương trình gọi là 「 Chương trình thu nhận du học
sinh」.Chương trình này hỗ trợ và giúp đỡ cho du học sinh học tiếng Nhật và được đào tạo chuyên
môn về ngành Kaigo .
Khóa học sinh thứ nhất sẽ từ Việt Nam là 45 người .Chúng tôi rất mong đợi đến ngày được gặp các
bạn .
２

ちばけん がいこくじん かいご じんざい しえん せんたーの こと
この せんたーは、ちばけんで、かいごの しごとを する がいこくじんや、かいごの しごとを

したい りゅうがくせいを、たすけ ます。でんわや、いーめーるで、そうだん できます。べとなむご
と

えいごで、そうだん できます。

2

Về trung tâm hỗ trợ nguồn nhân lực điều dưỡng người ngọai quốc tỉnh Chiba .
Trung tâm này là trung tâm hỗ trợ những người ngọai quốc đang làm việc về ngành điều dưỡng hay
các du học sinh muốn trở thành nhân viên điều dưỡng trong tỉnh Chiba .
Chúng tôi sẵn sàng nhận tư vấn cho các bạn qua điện thoại hay email .
Trung tâm chúng tôi có tư vấn viên tiếng Việt và tiếng Anh để phụ vụ các bạn .

3 かいご しせつ
にほん には、いろいろな、かいご しせつが あります。それを、しょうかい します。
はじめは、でい さーびす（つうしょ かいご）です。これは、いえから いき ます。しょくじを
したり ふろに はいり ます。からだを うごかす くんれんを します。そのあと、いえに かえり
ます。

3 Nói về cơ sỡ điều dưỡng
Có đa loại các cơ sở điều dưỡng tại Nhật .Chúng tôi sẽ giới thiệu cho các bạn .
Lần này chúng tôi xin nói về Đê sa vi su（Nhận chăm sóc trong ngày）.Dịch vụ này là người nhận
điều dưỡng sẽ được cơ sở đón từ nhà ,phụ vụ ăn uống, tắm rửa và giúp đỡ luyện tập hoạt động
thân thể .Sau đó sẽ được đưa về nhà .
4 かいごの にほんご
かいごの しごとの、にほんご です。

か いご⇒ こうれいしゃ や しょうがいしゃ など、おきる・しょくじ・おふろ・ねる ための
うごき などを たすけること

い じょう⇒ いどう する こと。ベッド→くるまいす／くるまいす→べんき など
ご えん⇒ たべもの、のみもの などが、まちがって きかんに はいって しまった こと
4 Tiếng Nhật trong ngành điều dưỡng
Các từ ngữ Nhật dùng trong công việc điều dưỡng .

Ka

igo ⇒ Trợ giúp cho người lớn tuổi,người tàn tật hay bệnh hoạn v.v.trong các động tác

đở ngồi dậy・tiếp ăn uống・giúp tắm rửa ・đở nằm xuống ngủ v.v.
I

jou ⇒ Hành động di chuyển qua .chuyển từ giường→xe lăn ／từ xe lăn→ghế cầu v.v.

Go

en ⇒ Khi thức ăn uống bị vô lầm của đường thở, khí quản.

5 しんがた ころな うぃるすの こと
5 Thông tin về bệnh dịch Corona
ちばけんの じょうきょう
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