
TẢI MIỄN PHÍ NGAY TỪ ĐÂY →

■ĐIỆN THOẠI MUA Ở NƯỚC NGOÀI CŨNG CÓ THỂ SỬ DỤNG!

DÙ KHÔNG Ở TRONG NƯỚC NHẬT CŨNG CÓ THỂ TẢI ỨNG DỤNG VỀ.

CÁC BẠN THỰC TẬP SINH CHƯA NHẬP CẢNH VÀO NHẬT BẢN NHẤT ĐỊNH 

HÃY SỬ DỤNG NHÉ!

■Hỗ trợ 9 ngôn ngữ

Tiếng Việt, tiếng Trung Quốc, tiếng Philippin, tiếng Indonesia, tếng Thái Lan,

tiếng Miến Điện, tiếng Mông Cổ, tiếng Campuchia, Tiếng Anh.

TẤT CẢ CÁC BẠN THỰC TẬP SINH KỸ NĂNG

ĐĂNG TẢI ĐẦY ĐỦ CÁC THÔNG TIN HỮU ÍCH Ở 

“SÁCH HƯỚNG DẪN THỰC TẬP SINH KỸ NĂNG”
・Các luật pháp của Nhật

・Các quy tắc sống ở Nhật (giao thông, phương tiện giao thông 

công cộng, ký túc xá)

・Các luật liên quan đến lao động

(như: tiền lương, ngày nghỉ có lương / giờ nghỉ giải lao và giờ 

làm việc, sa thải, hợp đồng lao động)

・Bảo hiểm y tế, bảo hiểm lao động

・Tiền thuế (thuế thu nhập / thuế cư trú)

・Tai nạn lao động

・Khi chương trình thực tập kỹ năng gặp khó khăn

Khi kết hôn / có thai / sinh con

・Trung tâm tư vấn các loại

・Chế độ khai báo (tố cáo)

・Khái quát chế độ chương trình thực tập kỹ năng cho người 

nước ngoài

Hãy cùng tải ứng dụng “SÁCH HƯỚNG DẪN THỰC TẬP SINH KỸ NĂNG”!

Các bạn Thực tập sinh chưa nhập cảnh vào Nhật Bản cũng có thể tải về!

CẦN THIẾT CHO CUỘC SỐNG Ở NHẬT! CÁC CHỨC NĂNG CHỈ CÓ THỂ ĐƯỢC SỬ DỤNG DÀNH 
CHO ỨNG DỤNG.

・Các thông báo của Hiệp hội sẽ được thông tin qua thông báo hiển thị nhanh.

・Trung tâm tư vấn tiếng mẹ đẻ :

Hãy tư vấn nếu các bạn gặp khó khăn như vể việc: thực tập kỹ năng, cuộc sống ở Nhật.

・Thông báo thiên tai: xác nhận thời gian thực của thông báo thiệt hại gió, bão, lũ lụt và động đất

・Tìm văn phòng sở tại (Đại sứ quán): thông báo Đại sứ quán của nước bạn

・Ứng dụng chung: chia sẻ cho bạn bè và người xung quanh bằng cách như: E-mail, Facebook, Twitter, LINE

※Không bị thu thập thông tin cá nhân, v.v... từ việc sử dụng Ứng dụng.

Ứng dụng này, là ứng dụng dành cho điện thoại thông minh, dù ở bất cứ nơi đâu, bất kì khi nào các bạn đều có thể xem được 
“SÁCH HƯỚNG DẪN THỰC TẬP SINH KỸ NĂNG” là sách các bạn được phát khi nhập cảnh vào Nhật Bản.

Là Ứng dụng chắc chắn hữu ích, có đăng tải đầy đủ các Trung tâm tư vấn để các bạn có thể nhờ tư vấn khi gặp khó khăn, thủ 
tục khai báo (tố cáo) và thông báo việc vi phạm, thông tin thiên tai, thông tin hữu ích cuộc sống thường ngày, và các pháp lệnh 
mới nhất liên quan đến chương trình thực tập kỹ năng.  

■Xin vui lòng liên hệ:

Hiệp hội thực tập kỹ năng quốc tế (OTIT) Bộ phận hỗ trợ thực tập kỹ năng TEL: 03-6712-1974


