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SỐ LƯỢNG NGƯỜI NƯỚC NGOÀI LÀM TRONG NGÀNH ĐIỀU DƯỠNG TẠI THÀNH PHỐ KOBE ĐANG
TĂNG DẦN THEO TỪNG NĂM

Cơ sở cung cấp dịch vụ điều dưỡng ở thành phố Kobe

Khoảng

2,700 cơ sở

※Bao gồm các cơ sở cung cấp dịch vụ cho người sống tại cơ sở, người đến sơ sở hằng ngày, đến chăm sóc không
thường xuyên và đến chăm sóc tại nhà dài kỳ.
Tỉ lệ các cơ sở có nhân viên người nước ngoài hay đang cân nhắc việc tuyển dụng người nước ngoài là

76.3%
※Dựa trên điều tra người đến sống tại các cơ sở điều dưỡng năm 2019（Nhà dưỡng lão điều dưỡng đặc biệt：tỉ
lệ cơ sở có nhân viên nước ngoài 40.8％, đang cân nhắc việc tuyển dụng người nước ngoài 35.5％）

Số nhân viên người nước ngoài đã tiếp nhận: Số thực tập sinh kĩ năng được nhận theo kế hoạch đã tăng

12 lầnsau 1 năm tính từ năm 2019
※Tháng 3 năm 2019：14 người→Tháng 3 năm 2020：168 người

Số lượng ứng viên điều dưỡng được nhận dựa trên tiêu chuẩn EPA đang tăng lên mỗi năm!!
Số lượng ứng viên điều dưỡng được nhận dựa trên tiêu chuẩn EPA（Thành phố Kobe）
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LỢI ÍCH KHI LÀM VIỆC TRONG NGÀNH ĐIỀU DƯỠNG VÀ HỖ TRỢ CỦA THÀNH PHỐ KOBE
Lợi ích khi làm việc trong ngành điều dưỡng
Là công việc có ý nghĩa qua mỗi
lời “cám ơn” của các cụ già.

Mở rộng tầm hiểu biết qua việc tiếp
xúc với nhiều người. Cảm nhận
được niềm vui trong việc thể hiện
các kĩ năng khác như vẽ và hát ngoài

Không chỉ kĩ năng chăm sóc
điều dưỡng mà còn có thể
nâng cao kỹ năng giao tiếp và
năng lực tiếng Nhật qua quá
trình làm việc.

việc chăm sóc điều dưỡng.
(Kinh nghiệm người đi trước)
Nhờ khóa học này tôi có thể hiểu rõ hơn về các từ

Lợi ích khi làm việc trong ngành điều dưỡng tại Kobe.

chuyên ngành thường gặp tại chỗ làm. Từ đó tôi có
tự tin rằng mình có thể làm tốt hơn, trở thành một
điều dưỡng viên – phúc lợi xã hội.

Nâng cao kỹ năng và khả năng thăng tiến trong thời gian làm việc tại Kobe
Tại Kobe, chúng tôi tạo điều kiện để các bạn nâng cao kỹ năng trong quá trình nhớ các kiến thức chuyên môn. Những
người đậu “chương trình chứng nhận điều dưỡng viên chăm sóc người cao tuổi” của riêng thành phố Kobe sẽ nhận
được tiền trợ cấp cho đến khi lấy được chứng chỉ.

10,000 yên tiền trợ cấp mỗi tháng

（tối đa 5 năm）

※Điều dưỡng viên phúc lợi là chứng chỉ quốc gia về chuyên môn điều dưỡng – phúc lợi xã hội. Nếu lấy được chứng
chỉ này, bạn không chỉ co được những kiến thức chuyên môn mà còn có thể nhận được tư cách lưu trú tại Nhật.

Hỗ trợ học tập và các vấn đề cuộc sống cho nhân viên nước ngoài trong ngành điều dưỡng
Bạn sẽ nhận được rất nhiều hỗ trợ ngay sau khi đến Nhật
●Tổ chức hỗ trợ tự vấn nhân lực nước ngoài ngành điều dưỡng.

https://jicwels.or.jp/fcw/

●Trung tâm thực tập sinh nước ngoài ngành điều dưỡng Hyogo. https://hyogo-ktsc.org/
●Thông tin hội thảo dành cho người nước ngoài làm trong ngành điều dưỡng do tỉnh Hyogo tổ chức.
https://web.pref.hyogo.lg.jp/kf05/hw17_000000027.html

