
 

Proyekto sa Pagsasanay sa mga Dayuhang Caregiver sa Lalawigan ng Shiga para sa Taong 2019 (Isinalin sa Tagalog) 

                     

 

 

 

 

  Petsa at Araw:  Setyembre 7 (Sab.) hanggang Disyembre 21 (Sab.) 

      Sabado, Linggo  9:30 am hanggang 4:30 pm (o 5:00 pm) 

  Lugar: Day Service Center Tenmaya (312 Tatebehiyoshi-cho, Higashiomi)                  

        ★ 7 min. kung lalakarin mula sa Omi Railway Youkaichi station 

Mga maaaring lumahok:  Mga dayuhang residente ng Shiga na nagnanais na 

magtrabaho bilang caregiver. 

Bilang ng maaaring lumahok:  20 katao   Matrikula:  Walang bayad (Ang libro na nagkakahalaga ng  

mahigit-kumulang sa￥8,500 ay sariling  

gastos ng estudyante.) 

Katunayan ng Pagtatapos: Ibibigay ang katunayan ng pagtatapos sa mga nakakumpleto ng pagsasanay. 

※ Ang “panimulang pagsasanay para sa mga caregiver” ay pagsasanay upang matutunan ang mga 

pangunahing kaalaman at kasanayan sa pagiging isang caregiver at isang kapaki-pakinabang na 

kwalipikasyon sa pagtatrabaho sa larangan ng caregiving.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【Para sa aplikasyon at katanungan:】 

 Machikado Care Shiga Net (NPO)   

Karaku (NPO)   

Mga tagapamahala:  

Kusukami san / Nozawa san   

Tel.   0749-46-0608    

Fax   0749-46-0650 

e-mail: karaku@sand.ocn.ne.jp 

http://machikado-csn.com 

Aplikasyon: 

mula Hulyo 

Interbyu: 

Agosto 24 (Sab.) 

o  

Agosto 25 (Lin.) 

 

Panimulang pagsasanay 

para sa mga caregiver:  

131 oras Paghahanap ng 

trabaho 

“Panimulang Pagsasanay para sa mga Dayuhang Caregiver” 

★ Bigyang-pansin!!    

Walang pagsasanay 

sa Nihongo 

Susuportahan ang mga 

mag-aaral upang aktuwal na 

makapagtrabaho sa 

larangan ng caregiving. 

Iskedyul ng Pagsasanay 

(Plano) 

Panahon ng pagsasanay:  

Setyembre 7 hanggang Disyembre 21 

 

Dental 

Clinic 

Yokaichikita Elementary School 

Yokaichikita Elementary 

School 

Yokaichi Library 

Yokaichi Station City Hall 

Tenmaya 

Shigakukan High School 
for Kibukawa 

for Maibara 

Apia 



 

 

 

 

 

Application Form sa Panimulang Pagsasanay para sa mga Dayuhang Caregiver sa Taong 2019                    

Petsa:         Buwan       Araw  

※ Sa interbyu ay gaganapin ang isang simpleng pagsusuri sa kakayahan sa Nihongo ng aplikante. 

※ Maaaring kami ay tumawag nang direkto sa telepono o magpadala ng e-mail sa aplikante. 

※ Maaari naming tanggihan ang ilang aplikante kapag humigit sa kapasidad na 20 katao ang bilang              

ng nais na lumahok. 

※ Maliban sa Panimulang Pagsasanay para sa mga Dayuhang Caregiver, ang mga 

impormasyong nakasulat sa application form na ito ay hindi gagamitin sa iba pang layunin. 

★ Pinaplanong Iskedyul ng Pagsasanay ★ 

9 / 7  (Sab.) 

9:00 am～5:00 pm 

9 /14 (Sab.) 

9:30 am～4:30 pm 

9 / 15 (Lin.) 

9:30 am～4:30 pm 

9 / 21 (Sab.) 

9:30 am～4:30 pm 

9 / 28 (Sab.) 

9:30 am～4:30 pm 

9 / 29 (Lin.) 

9:30 am～4:30 pm 

10 / 5 (Sab.) 

9:30 am～4:30 pm 

10 / 6 (Lin.) 

9:30 am～4:30 pm 

10 / 12 (Sab.) 

9:30 am～12:30 pm 

10 / 19  (Sab.) 

9:30 am～4:30 pm 

10 / 20  (Lin.) 

9:30 am～4:30 pm 

10 / 26  (Sab.) 

9:30 am～5:00 pm 

10 / 27  (Lin.) 

9:30 am～4:30 pm 

11 / 2  (Sab.) 

9:30 am～4:30 pm 

11 / 3  (Lin.) 

9:30 am～5:00 pm 

11 / 9  (Sab.) 

9:30 am～4:30 pm  

11 / 10  (Lin.) 

9:30 am～5:00 pm 

11 / 16  (Sab.) 

9:30 am～5:00 pm 

11/17～11 30  

Pagsasanay: 2 araw 

10:00 am～4:00 pm 

12 / 1  (Lin.) 

9:30 am～4:30 pm 

12 / 7  (Sab.) 

9:30 am～4:30 pm 

12 / 8  (Lin.) 

9:30 am～3:30 pm 

12 / 14  (Sab.) 

Pagsusulit: 

9:30 am～10:30 am 

12 / 21  (Sab.) 

Pagtatapos: 

10:00 am～12:00 pm 

 

Pangalan 

 

Petsa ng kapanganakan 

     Taon    Buwan   Araw 

Nasyonalidad 

 

Estado ng paninirahan (Residence status) 

 

Bilang ng taon ng paninirahan sa Japan:     

       Taon      Buwan 

Tirahan  〒 

 

Telepono 

FAX E-mail  

Kaya mo ba ang pakikipag-usap sa wikang Hapon?     Kaya mo ba ang pagbasa at pagsulat sa wikang Hapon? 

1. Kaya ko ang pang-araw-araw na pakikipag-usap     1. Kaya ko ang lahat ng Hiragana at Katakana, at ilang Kanji 

2. Kaya kong makipag-usap gamit ang mga simpleng salita  2. Kaya ko ang ilang Hiragana 

3. Hindi ko kaya ang makipag-usap            3. Kahit ang Hiragana ay mahirap para sa akin 

Bilugan (○) ang petsa ng nais na araw ng interbyu. 

(   ) 8 / 24 (Sab.) 9:30 am hanggang 12:30 pm     (   ) 8 / 25 (Lin.) 9:30 am hanggang 12:30 pm 

Ipadala rito ang inyong aplikasyon  
(Ipadala ang inyong aplikasyon sa 

pamamagitan ng koreo o FAX.) 

Karaku: 
637 Shimonakanocho, Higashi Ohmi 

FAX: 0 7 4 9 – 4 6 – 0 6 5 0 


