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VIỆN DƯỠNG LÃO CHĂM SÓC ĐẶC BIỆT TAIYOEN

特別養護老人ホーム大洋園
〈東京都〉



Khái quát về cơ sở Taiyoen

 Địa chỉ cơ sở: Thành phố Ome thuộc Tokyo.

 Số người sử dụng dịch vụ: 160 người （chăm sóc theo kiểu hình cũ 120 

người ＋ ユニット 40 người）.

 Số nhân viên: 130 nhân viên （trong đó có 75 kaigo）

 Thực tế tiếp nhận EPA: Đã tuyển được 16 người Việt Nam.

 Địa chỉ Web: http://www.taiyoen.or.jp

 Facebook：社会福祉法人一石会 ＠issekikai

http://www.taiyoen.or.jp/


Một số hình ảnh về cơ sở

Phía trong rất rộng rãi, được giữ vệ sinh sạch sẽ, bố trí ngăn nắp, không gian

yên tĩnh nhằm tạo môi trường sống tốt nhất cho các cụ và môi trường làm việc

thuận lợi nhất cho nhân viên. 



Quang cảnh môi trường làm việc

Công việc chủ yếu của nhân viên ở cơ sở là hỗ trợ di chuyển, ăn uống, 

hỗ trợ tắm là những hoạt động cần thiết và cơ bản mà những người sử

dụng dịch vụ không thể tự mình thực hiện được.  



Lúc mới bắt đầu làm việc vẫn còn nhiều điều chưa hiểu nên gặp một số khó

khăn, nhưng được các nhân viên ở đây hướng dẫn chỉ bảo rất nhiệt tình, giúp

chúng ta sớm có thể tự mình đảm nhiệm công việc.  



Các hoạt động được tổ chức tại cơ sở

➢ Ngoài hỗ trợ về mặt sinh hoạt, việc lập kế hoạch các hoạt động để
người sử dụng dịch vụ có một cuộc sống vui vẻ cũng rất quan 

trọng.



 Những việc các bạn nên làm trước khi sang Nhật

• Hãy tìm hiểu nhiều về văn  hóa, phong tục tập quán của nước Nhật.

• Học và nâng cao khả năng nghe hiểu để hỗ trợ tốt hơn trong công việc

cũng như cuộc sống…

• Và hãy ăn thật nhiều đồ ăn Việt nữa nhé !.



➢ Mọi người sang đây cùng nhau làm

việc, cùng giúp đỡ nhau trong cuộc

sống nhé. 

➢ Chung tay xây dựng cộng đồng

người Việt đoàn kết, gắn bó và hỗ trợ

lẫn nhau. Cùng nhau trải qua cuộc

sống vui vẻ tại xứ sở hoa Anh đào 

nhé .

➢ Chúng tôi đợi các bạn ^^


