
介護職員初任者研修 

     １０月 ６日(土)～ 

YMCA国際介護職員初任者研修 

受講料 ￥７４，５００  

 （税・教材費¥5,400 別） 

 学費奨学金制度あり！ 

定 員 ３５名 

受講場所 
マイホームきよはら内 

 宇都宮市鐺山町1983 

とちぎYMCA福祉会 

【住所】〒321-3235 栃木県宇都宮市鐺山町1983 【TEL】 028-667-9258  

お問い合わせ : 

申込み 
☎＆FAX 

メールOK 

http://www.kiyohara.jp/ 

駐車場完備 
バス停０分 ｛清陵校南｝ 

※資格を取ってプロと
して、あなたの力を発
揮できます。 

 

※就職とセットで奨学
金（学費返還）あり！ 

 

※タガログ語、タイ語、
英語、ベトナム語など
多言語サポートOK！ 

 

※外国籍などの方には
介護の日本語の補講
（前15回・無料）が
あります！  

 

協力NPO： デックタイ グループ สมาคมเด็กไทย กรุ๊ป 

https://www.dekthaigroupnpo.jimdo.com/ 

日 程 曜日 時 間 研 修 内  容 

10月06日 土 9時～ 開講式 職務の理解 

10月13日 土 9時～ 介護における尊厳の保持・自立支援 

10月20日 土 9時～ 介護の基本 

10月27日 土 9時～ 介護・福祉サービスの理解と医療との連携 

11月10日 土 9時～ 介護におけるコミュニケーション技術 

11月17日 土 9時～ 老化の理解 

11月24日 土 9時～ 認知症の理解 

12月01日 土 9時～ 障害の理解 

12月08日 土 9時～ こころとからだのしくみと生活支援技術 

12月15日 土 9時～ こころとからだのしくみと生活支援技術 

12月22日 土 9時～ こころとからだのしくみと生活支援技術 

1月12日 土 9時～ こころとからだのしくみと生活支援技術 

1月19日 土 9時～ こころとからだのしくみと生活支援技術 

1月26日 土 9時～ こころとからだのしくみと生活支援技術 

2月02日 土 9時～ こころとからだのしくみと生活支援技術 

2月09日 土 9時～ こころとからだのしくみと生活支援技術 

2月16日 土 9時～ こころとからだのしくみと生活支援技術 

2月23日 土 9時～ こころとからだのしくみと生活支援技術 

3月02日 土 9時～ こころとからだのしくみと生活支援技術 

3月09日 土 9時～ こころとからだのしくみと生活支援技術 

3月16日 土 9時～ 振り返り  

3月23日 土 午後  修了評価 

※その他 施設と通所・訪問介護事業所で実習（２日間）があります。 



YMCA การฝึกอบรมผู้ดแูลช่วยเหลือพยาบาลผู้ป่วยและผู้สงูอาย ุนานาชาติ 

ค่าเรียน ７４,５００ เยน 
 (ไม่รวมภาษี・ค่าเอกสาร  5,400 เยน) 
 มีระบบทุนการศึกษา！ 

จ านวน 
ผูเ้ขา้รับการอบรม 

35 ท่าน 

สถานท่ีอบรม มายโฮมคิโยฮาระ 
อุซึโนมิยะ-ชิ โคเทยามะ-โจ 1983 

องค์กรช่วยเหลือ YMCA ประจ ำจังหวัดโทจิหง ิ

【ท่ีอยู】่〒321-3235  โทจิหงิ-เคน อุซโึนมิยะ-ชิ โคเทยามะ-มาจิ  1983 【TEL】 028-667-9258  

ติดต่อสอบถาม : 

การสมคัร 
☎ ＆ ส่ง FAX  
       หรือ เมล 

http://www.kiyohara.jp/ 

มีที่จอดรถ 
จากป้ายรถเมล์ 0  นาที  
｛โรงเรียนเซเรียว ฝั่งทิศใต้｝ 

※แสดงพลงัของคุณ 
      ในฐานะมืออาชีพทีม่ใีบรับรอง 
 
※ มงีานพร้อมทุนการศึกษา 
       (คืนค่าเล่าเรียน) ！ 

 
※  มภีาษาต่างชาติรองรับ   
        เช่น ภาษาตากาลอ็ก , ไทย ,     
        องักฤษ , เวยีดนาม  เป็นต้น！ 

 
※ มกีารอบรมภาษาญีปุ่่ นเพ่ืองาน     
       บริบาลผู้ป่วยและผู้สูงอายุ 
  ส าหรับชาวต่างชาต ิ

       (ฟรี 15 คร้ัง)！  

 

協力NPO： デックタイ グループ  สมาคมเดก็ไทย กรุ๊ป 
https://www.dekthaigroupnpo.jimdo.com/ 

การฝึกอบรมผู้ดูแลช่วยเหลือพยาบาลผู้ป่วยและผู้สูงอายุ 

เร่ิมตั้งแต่วนัเสาร์ ที่ 6 ตุลาคม เป็นต้นไป 

วนั เดือน วนั เวลา รายละเอียด 
6  ต.ค. เสาร์ 9:00～ พิธีเปิด การท าความเขา้ใจถึงบทบาทหนา้ท่ี 

13 ต.ค. เสาร์ 9:00～ 
การจรรโลงไวซ่ึ้งจรรยาบรรณและการสนบัสนุนให้สามารถปฏิบติังานไดด้ว้ย
ตนเองส าหรับการดูแลช่วยเหลืองานพยาบาลผูป่้วยและผูสู้งอายุ 

20 ต.ค. เสาร์ 9:00～ พ้ืนฐานการดูแลช่วยเหลืองานพยาบาลผูป่้วยและผูสู้งอาย ุ

27  ต.ค. เสาร์ 9:00～ 
ท าความเขา้ใจการบริการสวสัดิการและการดูแลช่วยเหลืองานพยาบาลผูป่้วยและ
ผูสู้งอาย ุและการร่วมมือกบัทางการแพทย ์

10  พ.ย. เสาร์ 9:00～ เทคนิคการส่ือสารส าหรับการดูแลช่วยเหลืองานพยาบาลผูป่้วยและผูสู้งอายุ 
17  พ.ย. เสาร์ 9:00～ การท าความเขา้ใจผูสู้งอายุ 
24  พ.ย. เสาร์ 9:00～ การท าความเขา้ใจภาวะสมองเส่ือม 
1  ธ.ค. เสาร์ 9:00～ การท าความเขา้ใจผูทุ้พพลภาพ 

18  ธ.ค. เสาร์ 9:00～ โครงสร้างทางร่างกายและจิตใจ และเทคนิคการช่วยเหลือการด าเนินชีวิต 
15  ธ.ค. เสาร์ 9:00～ โครงสร้างทางร่างกายและจิตใจ และเทคนิคการช่วยเหลือการด าเนินชีวิต 
22  ธ.ค. เสาร์ 9:00～ โครงสร้างทางร่างกายและจิตใจ และเทคนิคการช่วยเหลือการด าเนินชีวิต 
12  ม.ค. เสาร์ 9:00～ โครงสร้างทางร่างกายและจิตใจ และเทคนิคการช่วยเหลือการด าเนินชีวิต 
19  ม.ค. เสาร์ 9:00～ โครงสร้างทางร่างกายและจิตใจ และเทคนิคการช่วยเหลือการด าเนินชีวิต 
26  ม.ค. เสาร์ 9:00～ โครงสร้างทางร่างกายและจิตใจ และเทคนิคการช่วยเหลือการด าเนินชีวิต 
2   ก.พ. เสาร์ 9:00～ โครงสร้างทางร่างกายและจิตใจ และเทคนิคการช่วยเหลือการด าเนินชีวิต 
9   ก.พ. เสาร์ 9:00～ โครงสร้างทางร่างกายและจิตใจ และเทคนิคการช่วยเหลือการด าเนินชีวิต 
16  ก.พ. เสาร์ 9:00～ โครงสร้างทางร่างกายและจิตใจ และเทคนิคการช่วยเหลือการด าเนินชีวิต 
23  ก.พ. เสาร์ 9:00～ โครงสร้างทางร่างกายและจิตใจ และเทคนิคการช่วยเหลือการด าเนินชีวิต 
2   มี.ค. เสาร์ 9:00～ โครงสร้างทางร่างกายและจิตใจ และเทคนิคการช่วยเหลือการด าเนินชีวิต 
9   มี.ค. เสาร์ 9:00～ โครงสร้างทางร่างกายและจิตใจ และเทคนิคการช่วยเหลือการด าเนินชีวิต 
16  มี.ค. เสาร์ 9:00～ การทบทวนทั้งหมด 
23  มี.ค. เสาร์ ช่วงบ่าย  ประเมินผล จบการศึกษา 

※ อ่ืนๆ มีการฝึกปฏิบติั (2 วนั) ท่ีสถานสถานพยาบาลและเดยเ์ซอร์วิซ  สถานพยาบาลการส่งผูดู้แลไปท่ีบา้น 


