Para sa mga teknikal intern trainee
Libreng app para sa siyam na wika
I-download ang app! “Technical intern trainee handbook”
Puno ng kapaki-pakinabang na impormasyon na kinakailangan sa
teknikal intern training sa Japan
Ito ay isang app para sa mga smartphone na nagbibigay-daan sa mga teknikal intern trainee na tingnan ang “Patnubay para
sa mga Technical Intern Trainees" na ipinamamahagi sa oras ng pagpasok sa Japan, anumang oras at saanman.
Ito ay isang kapaki-pakinabang na app na may kaugnayan sa pinakabagong batas at regulasyon ng mga teknikal intern
trainee, kapaki-pakinabang na impormasyon tungkol sa mga lugar ng konsultasyon kung sakaling magkaroon ng problema,
impormasyon sa pang-araw-araw na buhay, impormasyon tungkol sa sakuna, at mga pamamaraan para sa pag-file at paguulat ng mga violations.

i-download ito ngayon

→

■Ito ay libreng app
■Sumusuporta sa siyam na wika

Vietnamese, Chinese, Pilipino, Indonesian,
Thai, Myanmar, Mongolian, Cambodian,
English
Ang “Patnubay para sa mga Technical Intern Trainees" ay puno ng kapakipakinabang na impormasyon
・ Iba't ibang mga batas at regulasyon sa Japan
・Panununtunan sa buhay sa Japan (transportasyon,sasakyan,
panunuluyan)
・Mga batas na may kaugnayan sa paggawa
（Mga kontrata sa paggawa, pagpapaalis sa trabaho, oras ng pagtatrabaho
at pahinga / bakasyon, sahod, atbp.）
・Social insurance, Labor insurance
・Buwis (income tax / resident tax)
・Pang-industriyang aksidente
・Kapag mahirap ng ipagpatuloy ang technical intern training
(kasal /pagdadalang-tao, at panganganak)
・Lugar ng konsultasyon
・Sistema ng pag-report/deklarasyon
・Outline ngTechnical Intern Training Program

Mahalaga para sa pamumuhay sa Japan! Functions na magagamit lamang sa mga apps
・Abiso ng iba't ibang impormasyon mula sa OTIT sa pamamagitan ng push notification
・Mga consultation desk sa katutubong wika : Kumonsulta kung may
anumang problema sa pamumuhay sa Japan, sa technical intern training, atbp.
・Impormasyon sa sakuna: Real-time check para sa impormasyon sa lindol,
bagyo at baha.
・Pag-search ng tanggapan (Embahada): Impormasyon sa Embahada ng iyong bansa.
・App sharing: I-share sa mga tao sa paligid mo sa Facebook, Twitter, LINE, email, atbp.
・Walang personal na impormasyon ang kokolektahin sa paggamit ng app.
■Makipag-ugnay
Organization for Technical Intern Training (OTIT)
Technical Intern Training Department Support Division

TEL ０３－６７１２－１９７４

