Viện Dưỡng lão chăm sóc đặc biệt

敬愛の心
地域に愛され
地域と共に

KEIAIKAI Tổng công ty phúc lợi xã hội

社会福祉法人

敬愛会

Viện Dưỡng lão chăm sóc đặc biệt
シクラメン（CYCLAMEN）
老人ホーム Giải thích về viện dưỡng lão
Cơ sở Phúc lợi Chăm sóc Hỗ trợ Người cao tuổi (Nhà Dưỡng lão Điều dưỡng Đặc
biệt) Về nguyên tắc Cơ sở Phúc lợi Chăm sóc Hỗ trợ Người cao tuổi dành cho đối
tượng có tình trạng cần chăm sóc từ mức độ 3 trở lên.
Những người cần được chăm sóc thường xuyên nhưng gặp khó khăn trong sinh
hoạt hàng ngày sẽ được hỗ trợ về mặt sinh hoạt hàng ngày hoặc được chăm sóc
hỗ trợ.
入居できる方 Đối tượng được dùng dịch vụ
Chỉ có những người được chứng nhận “Cần được chăm
sóc” mới có thể sử dụng dịch vụ của cơ sở. Ngoài ra,
tiến hành đăng ký vào ở trực tiếp với các cơ sở.

Hình ảnh tại nơi làm việc

Hoạt động giải trí

Giao Lưu thể dục thể thao
（地域の運動会）

Đại Hội THỂ THAO
（スポーツ交流会）

tiệc cuối năm
（忘年会）

Du Lịch Hàng năm（社員旅行）

Thực tập sinh kỹ năng

技能実習生
Phí ký túc xá Hỗ trợ 寮費の補助あり
Cho thuê xe đạp miễn phí 自転車無料貸出

Bản đồ xung quanh
Tram tàu điện Ena

シクラメン

hết 10～15 phút

Công viên Shinsui

Ký túc xá

Công viên Shinsui
宮田ホーム

Tram tàu điện Agi

Tram tàu điện Gokuraku
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hết 300 phút
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KEIAIKAI Social Welfare Coporation (Tổng công ty phúc lợi xã hội)
Address （Địa chỉ） 2811-1 agi, nakatugawa, gifu 509-7321 JAPAN
［Agi Cyclamen］ TEL +81-573-63-3232 FAX +81-573-63-3233
［Ooi Cyclamen］ TEL +81-573-20-0533 FAX +81-573-20-0534
E-mail keiaikai@cyclamen.or.jp
URL http://www.cyclamen.or.jp/
Facebook https://www.facebook.com/agicyclamen/

