
Milik karyawan sebuah keluarga, perusahaan lain kirim 

6/8 Di ruang konferensi kami, setelah pertemuan, Buat 

presentasi dari orang yang jelek. 2 orang Indonesia dan 2 

orang Jepang kali ini. Dari indonesia, Muhamad Rizal, ketika 

ada rapat di hari libur dievaluasi bahwa itu luar biasa untuk 

hadir tanpa frustrasi dan Firmansya senyum saya luar biasa 

dan saya bekerja keras untuk belajar bahasa Jepang. Dari 

Jepang, Direktur Okano, dia selalu peduli dengan 

bawahannya. Berikutnya adalah Konishi, dia tersenyum dan 

mendukung semua orang. Orang-orang yang dipilih mendapat 

sertifikat dan hadiah ¥ 5.000. MVP bulan depan 7/13. 

（Konishi, Rizal, Firmansya, Okano, Presiden Maeda） 

 saya, Terimakasih banyak sulit bagi saya untuk 

bekerja diwaktu istri saya mengandung, melakukan 

pekerjaan rumah tangga dan mengurus anak anak 

dan itu menyebabkan banyak masalah dan 

mengganggu karyawan m'shold tentunya 

mengganggu jam kerja,  

Tetapi ketika melihat wajah istri saya, saya 

langsung berfikir : 

*saya akan melakukan hal terbaik dari hari 

sebelumnya.  

Sekarang saya merasakn hal lega setelah kelahiran 

anak saya,  

Maaf jika saya belum baik dalam mengatur waktu 

dikarenakan ada hal yg harus di lakukan tetapi saya 

berharap kepada semua untuk tetap hangat dengan 

keluarga saya, terima kasih sebelumnya..  

Untuk target yang akan datang saya akan 

menambah karyawan lagi untuk pekerjaan 

selanjutnya di bidang departemen renovasi,  

sehingga departemen renovasi lebih berkembang 

dan membuat keluarga dan karyawan menjadi 

senang dan bahagia,  

 

Dan tahun ini adalah target yang akan di kejar oleh 

saudara ariura, bisa atau tidaknya kita lihat untuk 

hasil yang akan datang untuk hal yang akan di 

pertanyakan. 

Pada tanggal 4/29 ada kabar baik dari LINE, Anak kedua dari saudara 

ariura telah lahir, Dengan jenis kelamin perempuan berat 3200gram, 

ibu dan anak lahir dengan selamat dan sehat, Nama bayi itu telah di 

beri nama RIO dengan senang hati oleh saudara ariura, Saudara ariura 

berkata : Saya sudah menunggu sejak bulan april kelahiran anak saya, 

dan saya dan keluarga telah melewati masa masa bahagia dan 

menyakitkan dari sebelum dan hingga setelah melahirkan, Yang ingin 

saya sampaikan adalah perasan "TERIMA KASIH BANYAK". pertama 

tama saya ingin mengucapkan kepada keluarga saya sendiri, dan 

terutama istri saya yang telah berjuang menghadapi masa masa sulit, 

dan merasakan rasa sakit yang luar biasa, terimakasih. Dan selanjutnya 

saya ingin mengucapkan banyak terimakasih kepada semua karyawan 

m'shold karena sudah memperbolehkan pulang di waktu jam 

kerja,bahkan di tengah malam ketika anak saya lahir semua karyawan 

memberi selamat dengan tulus,hanya perusahaan m'shold yang begitu 

baik dan menyemangati saya, Terimakasih banyak 

sulit bagi saya untuk bekerja diwaktu istri saya mengandung, 

melakukan pekerjaan rumah tangga dan mengurus anak anak dan itu 

menyebabkan banyak masalah dan mengganggu karyawan m'shold 

tentunya mengganggu jam kerja,  

Tetapi ketika melihat wajah istri saya, saya langsung berfikir : 

*saya akan melakukan hal terbaik dari hari sebelumnya.  

Sekarang saya merasakn hal lega setelah kelahiran anak saya,  

Maaf jika saya belum baik dalam mengatur waktu dikarenakan ada hal 

yg harus di lakukan tetapi saya berharap kepada semua untuk tetap 

hangat dengan keluarga saya, terima kasih sebelumnya..  

Untuk target yang akan datang saya akan menambah karyawan lagi 

untuk pekerjaan selanjutnya di bidang departemen renovasi,  

sehingga departemen renovasi lebih berkembang dan membuat 

keluarga dan karyawan menjadi senang dan bahagia,  

 

Dan tahun ini adalah target yang akan di kejar oleh saudara ariura, bisa 

atau tidaknya kita lihat untuk hasil yang akan datang untuk hal yang 

akan di pertanyakan. 

Kantor sibuk dari pagi. Muhamad Rizal, リザル、Andri 

Slamet Saputra, Aji Mas Agung, Firmansya magang 

sedang belajar karena menuju tes kecakapan bahasa 

jepang 7/7. Rizal mengambil N2, 3 siswa lainnya mengikuti 

ujian N3. Rizal mengambil N2, N2 sulit bahkan untuk orang 

Jepang. Meskipun sulit untuk meninggalkan negara asal 

dan tinggal sendirian di Jepang pada usia sekitar 20 tahun, 

Mereka belajar lebih jauh dan mencoba mempelajari 

bahasa negara pulau kecil. Seorang peserta pelatihan yang 

selalu memiliki kesan lucu, Ia adalah seorang peserta 

pelatihan yang selalu memiliki kesan lucu, tetapi di balik 

layar ia adalah seorang pekerja keras yang terus berusaha 

keras. 

layar ia adalah seorang 

pekerja keras yang terus 

berusaha keras. 

（Rizal, Firmansya, Andri, Aji） 

karyawan m'shold karena sudah Temperbolehkan pulang di 

waktu jam kerja,bahkan di tengah malam ketika anak saya 

lahir semua karyawan memberi selamat dengan tulus,hanya 

perusahaan m'shold yang begitu baik dan menyemangati 

saya, Terimakasih banyak 

sulit bagi saya untuk bekerja diwaktu istri saya 

mengandung, melakukan pekerjaan rumah tangga dan 

mengurus anak anak dan itu menyebabkan banyak masalah 

dan mengganggu karyawan m'shold tentunya mengganggu 

jam kerja,  

Tetapi ketika melihat wajah istri saya, saya langsung 

berfikir : 

*saya akan melakukan hal terbaik dari hari sebelumnya.  

Sekarang saya merasakn hal lega setelah kelahiran anak 

saya,  

Maaf jika saya belum baik dalam mengatur waktu 

dikarenakan ada hal yg harus di lakukan tetapi saya 

berharap kepada semua untuk tetap hangat dengan 

keluarga saya, terima kasih sebelumnya..  

Untuk target yang akan datang saya akan menambah 

karyawan lagi untuk pekerjaan selanjutnya di bidang 

departemen renovasi,  

sehingga departemen renovasi lebih berkembang dan 

membuat keluarga dan karyawan menjadi senang dan 

mengganggu karyawan m'shold tentunya mengganggu jam 

kerja, Tetapi ketika melihat wajah istri saya, saya langsung 

berfikir :*saya akan melakukan hal terbaik dari hari sebelumnya. 

Sekarang saya merasakn hal lega setelah kelahiran anak saya, 

Maaf jika saya belum baik dalam mengatur waktu dikarenakan 

ada hal yg harus di lakukan tetapi saya berharap kepada semua 

untuk tetap hangat dengan keluarga saya, terima kasih 

sebelumnya.Untuk target yang akan datang saya akan 

menambah karyawan lagi untuk pekerjaan selanjutnya di bidang 

departemen renovasi, sehingga departemen renovasi lebih 

berkembang dan membuat keluarga dan karyawan menjadi 

senang dan bahagia, Dan tahun ini adalah target yang akan di 

kejar oleh saudara ariura, bisa atau tidaknya kita lihat untukhasil 

yang akan datang untuk hal yang akan di pertanyakan. 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                   

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Rio dan Yume) 

(Ariura) 

Mei Bagus Orang Pengumuman Kami belajar membidik semua yang lewat! 
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6/14、Kami menyewa tempat di kantor pos di Kota Kusatsu dan mengadakan 

konferensi "Konflik untuk masalah rumah tangga" oleh Divisi Reformasi. Direktur 

Shinichi Ariura yang menyarankan acara ini mengatakan sebagai 

berikut.―Tujuan dari acara ini adalah untuk membuat orang-orang di daerah 

tersebut mengetahui tentang M's. Bagi banyak orang, ada banyak orang yang 

tidak tahu apa itu M’s adalah perusahaan. Kami merencanakan bahwa kami ingin 

sedikit mengenal perusahaan kami melalui acara ini. Hasilnya, acara itu sukses 

besar. Namun, benar juga bahwa ada banyak titik refleksi. Saya akan melakukan 

yang terbaik untuk membuat lebih banyak orang tahu tentang kita dengan 

memanfaatkan refleksi ini di berikutnya. Waktu berikutnya 7/12, Saya akan 

melakukan acara yang sama. Kami juga memiliki permen, jadi silakan datang. 

Saat ini, acara sedang dilakukan terutama di kantor pos, tetapi di masa depan 

departemen berencana untuk memperluas ruang lingkup kegiatan dan 

berencana untuk melakukan di restoran dan fasilitas komersial besar juga. 

6/16, Ada pembersihan daerah dekat rumah perusahaan. 

Empat peserta magang dan departemen administrasi 

Nishihara berpartisipasi.  Banyak ucapan terima kasih yang 

diterima dari penduduk setempat yang melihat pekerja 

magang membersihkan dengan baik. Magang membersihkan 

area di sekitar rumah setiap hari Sabtu, tetapi ini adalah 

pertama kalinya untuk melakukan sesuatu dengan penduduk 

setempat. Penting bagi peserta pelatihan untuk berpartisipasi 

dalam acara-acara lokal tersebut dan membangun hubungan 

yang baik dengan orang-orang di daerah tersebut. Dalam 

beberapa tahun terakhir, banyak orang asing dari berbagai 

negara telah pindah ke Jepang, termasuk trainee praktek 

kerja. Mereka tidak memahami aturan budaya dan 

masyarakat Jepang, dan ada banyak kasus di mana mereka 

menyebabkan masalah dengan tetangga mereka dengan 

membuat kebisingan atau membuat kesalahan dalam cara 

memadamkan sampah.   Hubungan hanya lebih buruk 

karena tetangga tidak dapat memahami kata-kata satu sama 

lain meskipun mereka berhati-hati. Dalam kasus terburuk, 

area tersebut dapat ditendang keluar. Dalam hal itu, murid-

murid Emshold memiliki hubungan yang baik dengan 

tetangga mereka, dan ketua daerah mengatakan, "Saya 

selalu menyapa dengan suara ceria dan mereka bersedia 

mengambil sampah" Saya juga punya kata-kata. Peserta 

magang kami dapat hidup dengan nyaman dengan 

pemahaman dan kerja sama masyarakat setempat. Kami 

akan terus berpartisipasi aktif dalam acara-acara semacam 

itu, dan kemungkinan di masa mendatang akan ada hari-hari 

ketika peserta magang akan mengajarkan bahasa asli mereka 

kepada tetangga mereka. 

membuat kebisingan atau membuat kesalahan dalam cara 

memadamkan sampah. Hubungan hanya lebih buruk karena 

tetangga tidak dapat memahami kata-kata satu sama lain 

meskipun mereka berhati-hati. Dalam kasus terburuk, area 

tersebut dapat ditendang keluar. Dalam hal itu, murid-murid 

Emshold memiliki hubungan yang baik dengan tetangga 

mereka, dan ketua daerah mengatakan, "Saya selalu menyapa 

dengan suara ceria dan mereka bersedia mengambil sampah" 

Saya juga punya kata-kata. Peserta magang kami dapat hidup 

dengan nyaman dengan pemahaman dan kerja sama 

masyarakat setempat. Kami akan terus berpartisipasi aktif 

dalam acara-acara semacam itu, dan kemungkinan di masa 

mendatang akan ada hari-hari ketika peserta magang akan 

mengajarkan bahasa asli mereka kepada tetangga mereka. 
masa mendatang akan ada hari-hari ketika 

peserta magang akan mengajarkan bahasa 

asli mereka kepada tetangga mereka. (Andri, Firmansya  bersihkan ) 

Setelah pertemuan, pelatihan karyawan dilakukan 

dari departemen administrasi dan Nishihara. Apa 

yang saya pelajari secara kasar dibagi menjadi 

empat. Tinjau tentang "Gotoku (Jin, Gi, rei, Chi, 

Shin)" dan "bushido" yang dikirim dari Nishihara ke 

karyawan setiap pagi dari "LINE" aplikasi, Kami 

belajar tentang kata-kata, "Orang-orang yang lebih 

baik adalah sikap rendah hati," dari pria hebat 

Takago Saigo, "Anda tidak dapat mencapai bisnis 

utama bagi bangsa tanpa membuang pemimpin, 

kehormatan, pangkat resmi, dan uang." Kami 

melakukan pelatihan karyawan setiap bulan untuk 

meningkatkan sumber daya manusia karyawan 

kami. Setiap kali pertanyaan diberikan dari 

Nishihara, dan jawaban diperlukan dengan 

mengangkat tangan. Namun, ada banyak komentar 

oleh peserta magang baru-baru ini, tetapi 

karyawan Jepang rendah hati. Karakter Jepang 

yang rendah hati terwakili. 

melakukan pelatihan  karyawan setiap bulan untuk meningkatkan 

sumber daya manusia karyawan kami. Setiap kali pertanyaan diberikan 

dari Nishihara, dan jawaban diperlukan dengan mengangkat tangan. 

Namun, ada banyak komentar oleh peserta magang baru-baru ini, 

tetapi karyawan Jepang rendah hati. Karakter Jepang yang rendah hati 

terwakili. 

( Firmansya berbicara) 

M’s Café   ～Waktu dengan orang lokal～ 

 

 

Jika Anda mencoba memasangnya dengan paksa, 

potongan itu akan rusak dan pecah. Akan lebih baik 

jika Anda bisa mengembangkan diri dan mengubah 

bentuknya, atau menemukan potongan puzzle yang 

berhubungan dengan Anda, tapi bukan itu masalahnya. 

Ini digantikan oleh hubungan manusia. Saya mencoba 

mencocokkan seseorang yang tidak cocok. Tetapi ada 

kalanya itu tidak pas. Jika Anda menyatukannya, 

potongan puzzle akan pecah. Ada banyak kasus ketika 

jantung sakit. Ini akan menjadi hidup Anda untuk terus 

mencari tempat yang cocok untuk Anda, potongan 

puzzle yang cocok bersama. 

 departemen berencana untuk memperluas 

ruang lingkup kegiatan dan berencana untuk 

melakukan di restoran dan fasilitas komersial 

besar juga. 

dari Nishihara, dan jawaban diperlukan dengan 

mengangkat tangan. Namun, ada banyak komentar 

oleh peserta magang baru-baru ini, tetapi karyawan 

Jepang rendah hati. Karakter Jepang yang rendah 

hati terwakili. 

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Orang adalah potongan puzzle. 

Masing-masing bergelombang. 

Jika Anda mencoba 

memasangnya dengan paksa, 

potongan itu akan rusak dan 

pecah. Akan lebih baik jika 

Anda bisa mengembangkan diri 

dan mengubah bentuknya, atau 

menemukan potongan puzzle 

yang berhubungan dengan 

Anda, tapi bukan itu 

masalahnya. Ini digantikan 

oleh hubungan manusia. Saya 

mencoba mencocokkan 

seseorang yang tidak cocok. 

Tetapi ada kalanya itu tidak 

 

(Ariura senyum) 

〇Berpartisipasi dalam 

 pembersihan dengan komunitas  

 

 

Kata-kata ayah 


