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Phân loại
Đề mục

Cấp độ

2

Công việc
Đào tạo công việc

Nội dung
1

ối cảnh câu hỏi dự đoán
B
○ Tôi muốn học kỹ thuật để đi làm.

2 Câu hỏi và trả lời cơ bản
Hỏi

Tôi muốn học kỹ thuật để làm việc tốt hơn.

Trả lời Tại tỉnh Kanagawa có xây dựng trường dạy nghề nhằm dạy kỹ thuật, kỹ năng cho
những người muốn đi làm, những người muốn chuyển việc làm.Giờ học chủ yếu qua
thực hành, có thể học những kỹ thuật kỹ năng cần thiết cho công việc, đồng thời có hỗ
trợ việc làm như giới thiệu việc làm hoặc tư vấn việc làm. Ngoài ra, còn có những cơ sở c
ông đào tạo công việc, hãy liên hệ với Trung tâm ổn định việc làm.
⇒

Giới thiệu trường dạy nghề tỉnh Kanagawa
http://www.pref.kanagawa.jp/osirase/sangyojinzai/sangyojinzai/trainingschool/index.html

Hỏi

⇒

Trường dạy nghề của Tỉnh

Mục 13-4-8

⇒

Trung tâm ổn định việc làm

Mục 13-3-3

Có những khóa học như thế nào?

Trả lời Những khóa học đang thực hiện có khai thác cơ cấu máy tính, trang bị xe hơi,
Machining & CAD/CAM, CAD 3 chiều &modeling, thiết kế xây dựng, gia công gỗ, thi cô
ng thiết kế, Challenge product, gia công kim loại. Select product, sản phẩm lựa chọn, hà
n, care worker, đầu bếp, chăm sóc, quản lý thiết bị nhà cao tầng, thi công vườn trẻ, thiết
kế CAD, CAD cơ khí....
Hỏi

Có cần đóng học phí không

Trả lời Trường học học 1 khóa trên 1 năm (khóa học thông thường) cần đóng học phí, chi phí
kiểm tra, chi phí nhập học. Ngoài ra, còn phải tự chi trả tiền tài liệu sách cở, tiền đồng
phục thao tác (gồm kinh phí thực tập trang thiết bị)
Hỏi

Hãy cho biết cách thức nhập học?

Trả lời Tùy theo khóa học mong muốn và thời kỳ, lịch trình tuyển sinh và phương pháp đăng k
ý nhập học sẽ khác nhau, chi tiết hãy tham khảo trang web của trường đào tạo nghề
hoặc Bộ phận người nhân lực lao động. Ngoài ra, khi nhập học còn có thi tuyển kỳ thi
Hỏi

kể cả trong thời gian theo học tại trường dạy nghề bảo hiểm lao động có được cấp không?

Trả lời Nếu đáp ững những tiêu chuẩn nhất định, khi nhập học theo chỉ thị của Sở trưởng trung
tâm ổn định việc làm sẽ được hưởng trợ cấp học kỹ năng và trợ cấp thất nghiệp cho đến
khi kết thúc khóa học (trợ cấp học và trợ cấp đi lại). Chi tiết liên hệ Trung tâm ổn định

