
Milik karyawan sebuah keluarga, perusahaan lain kirim 

 terimakasih dari orang tua kami menjadi senang . 

Mulai sekarang kami akan terus megirimkan koran. 

Mshold kebanyak orang di indonesia, Sebelumnya juga 

kami telah menerima ああああああああああああああああ

foto orang tua dari あああああああああああああああああ

Muhamad Rizal yang ああああああああああああああああ

terlihat senang.   ああああああああああああああああ

Direktur pak Maeda ああああああああああああああああ

juga mempunyai  あああああああああああああああああ

tujuan untuk    あああああああああああああああああ

membangun perusahaan M’sHOLD di Indonesia. 

Setelah membaca koran . M’sHOLD seperti ibunya 

Muhamad Rizal tolong beri masukan dan pendapat 

dan kami ingin  menerima pesan dari orang 

indonesia . Tolong kirim ke email (info@mshold.com) 

atau juga ke orang indonesia yang bekerja di M’sHOLD 

(Keluarga Rizal) 

5/18 Di ruang rapat setelah pertemuan April あああああああ

seseorang yang bekerja keras umumkan. Kali あああああああ

ini, meski ada pro dan kontra, Untuk masa あああああああ

depan itu menjadi mungkin untuk      あああああああ

direncanakan, Juga, penampilan dan    あああああああ

gerakannya berubah direktur Ariura. Satu あああああああ 

lagi ajarkan Bahasa Jepang Bahasa Indonesia ke Bahasa 

Jepang, Aji,Firmansya Jaga dirimu, Andri Slamet Saputra 

dipilih. Mereka diberi sertifikat dan hadiah. Ariura berkata 

‟Kami akan melakukan berbagai acara mulai sekarang. Saya 

akan melakukan yang terbaik.” Dan Driesyahputra ‟Kembali 

ke Indonesia pada bulan November. Saya akan melakukan 

yang terbaik dengan yang lain!” Mereka berbicara dengan 

antusias. Bulan depan Bagus Orang Pengumuman umumkan 

6/8. 

( Driesyahputra, Ariura, Maeda ) 

‟Terima kasih untuk pekerjaan anda＂Karyawan kembali 

ke kantor sekitar jam 4 sore. Segera setelah saya kembali, 

Ryoki Okano, Wada Tomohito, Fuse Itsuna ああああああ          

Ogura Masato mulai menulismenggambar ああああああ

dengan keras. Jadi adaargumen panas untuk  あああああ

bekerja. Mari kitakenalkan adegan itu あ あ あ あ あ あ 

dengan hari lain. Masato bermasalah  あ あ あ あ あ あ

dengan gambar. Karyawan lain dan presiden Maeda yang 

melihatnya berkumpul di sekelilingnya dan membantu dia 

adalah dengan keras. Tidak ada kata yang buruk di sana. 

Terkadang sambil bercanda mereka adalah mengajar 

dengan lembut. Jepang memiliki berbagai masalah 

sekarang rendahnya tingkat kelahiran dan penuaan. Era 

baru‟Reiwa” Artinya ‟dengan harapan besok, setiap orang 

Jepang akan berbunga besar” seperti, Mulai sekarang, 

orang-orang muda menyukainya, saya ingin Anda 

menciptakan era baru. 

（ Karyawan） 

Bulan lalu juga di koran M’sHOLD tertulis dalam bahasa 

jepang dan bahasa indonesia, koran ini juga sampai kepada 

orang tua diindonesia untuk memberitahukan pekerjaan 

sehari hari yag dilakukan anaknya di M’sHOLD dan juga  

kalau menerima dan membaca koran ini orang tua di 

indonesia berterima kasih karena jadi  lebih tahu dan 

senang melihat apa yang dilakukan Muhamad Rizal, 

Terimakasih setiap bulan telah mengirimkan koran Mshold  

ああああああああああああ orang tua jadi tahu bagaimana   

ああああああああああああ keadaan, pekerjaan juga apakah  

ああああああああああああ baik- baik saja atau tidak, Sebelum 

ああああああああああああ mendapat pesan dari orang tua   

ああああああああああああ indonesia bahwa koran ini sudah  

ああああああああああああ koran ini sudah sampai ke indonesia 

ああああああああああああ kami sedikit khawatir, tapi setelah 

ああああああああああああ menerima foto dan ucapan 

terimakasih dari orang tua kami menjadi senang Mulai 

sekarang kami akan terus megirimkan koran Mshold 

kebanyak orang di indonesia, Sebelumnya juga kami telah 

menerima foto orang tua dari Muhamad Rizal yang terlihat 

senang 

Direktur pak Maeda juga mempunyai tujuan untuk 

membangun perusahaan M’sHOLD di indonesia 

Setelah membaca koran  

M’sHOLD seperti ibunya Muhamad Rizal tolong beri masukan 

dan pendapat dan kami ingin  menerima pesan dari orang 

indonesia  

Tolong kirim ke email (info@mshold.com) atau juga ke orang 

indonesia yang bekerja di M’sHOLD ke Indonesia pada bulan November. 

Saya akan melakukan yang terbaik 

dengan yang lain!” Mereka berbicara 

dengan antusias. Bulan depan 

Bagus Orang Pengumuman 

umumkan 6/8. 

（Presiden Maeda） 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

                                                   

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Ayah dan ibu Rizal) 

April Bagus Orang Pengumuman Awal era baru! ～Bangkitnya kekuatan baru～ 
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Sebelum rapat, Untuk tindakan orang tertentu pertemuan darurat 

diadakan. 5/6, Beberapa orang melakukan hal-hal lain ketika 

mereka sedang bekerja Kusatsu city. Orang tersebut biasanya 

mengakui tindakan tersebut. Bertindak melawan disiplin 

perusahaan, ini dapat menghancurkan kredibilitas pelanggan dan 

perusahaan lain. Selain itu, itu adalah tindakan yang juga 

mengkhianati karyawan yang bekerja sambil berkeringat dari pagi 

hingga larut malam. Oleh karena itu, karyawan memilih untuk 

memutuskan apakah petugas harus membuat proposal untuk 

potongan harga atau tidak. Akibatnya, ada sejumlah kecil pemilih, 

dan resolusi disipliner disetujui. Dalam kasus seperti itu, sebagian 

besar perusahaan memutuskan pembuangan top-down dari sisi 

perusahaan tetapi, Kami mendirikan tempat untuk mendengarkan 

karyawan kami sesuai dengan demokrasi. Meski kecil, ini adalah 

bentuk demokrasi. Itu adalah saat ketika pikiran "karyawan 

pertama" di perusahaan dipandang sebagai pandangan sekilas 

orang yang terutama memikirkan orang. 

(左)ヘアカットをしてもらう一同 (右)社長のリクエストしたヘア 

 

5/18 Di ruang 

konferensi kami 

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

adalah misi yang diberikan dari surga. Ketika orang 

menerima kehidupan di dunia ini, mereka diberikan 

pekerjaan yang harus dilakukan untuk dunia ini. 

Mengetahui bahwa itu adalah tatanan 

kebijaksanaan, itu adalah tatanan kehidupan untuk 

menjalankan kehidupan. Mempertimbangkan 

karakter kehidupan, penamaan anak-anak disebut 

penamaan. Orang tua berpikir tentang masa depan 

anak-anak mereka dan menyerahkan hidup mereka 

pada nama yang mereka inginkan. Itu memberi 

kehidupan pada anak-anak. Baru-baru ini, bukankah 

terlalu mudah untuk memikirkan penamaan? Seorang 

anak menjalani kehidupan dengan nama itu. Melihat 

kembali ke kehidupan lagi Bagaimana dengan 

mengetahui kehidupan yang terkandung dalam nama 

seseorang dan membuat kehidupan? 

 

オーナー 岡野将也氏 

Itu mungkin tidak perlu. Beberapa anak menggambar 

gambar asli hati. Saya tidak ingin anak-anak terikat oleh 

konsep-konsep tertentu. Saya pikir saya ingin Anda 

tumbuh tanpa membuang ide-ide あああああああああああ

gratis Anda. Yang lainnya adalah,ああああああああああ 

para senior mengajari para junior あああああああああああ

caram elukis. Anak-anak dengan あああああああああああ

kuas bersama dan melukis, Ada juga sosok kakak laki-laki 

dan seorang penasehat berkebun yang lebih tua untuk 

"melukis merah di sini" kepada anak TK yang bermasalah. 

Meskipun usia saya tidak banyak berubah, saya merasa 

senang menjadi anak ketika saya sedang membantu 

anak-anak kecil. Sebelum melakukan acara ini, Tentu 

saja, saya berhutang budi kepada berbagai orang dari 

tahap persiapan, tentu saja anak-anak, orang tua dan 

guru-guru di taman kanak-kanak. Terima kasih banyak!  

Peristiwa semacam itu adalah bagian yang sangat penting 

dari teka-teki "perusahaan berbasis wilayah" yang kami tuju. 

Ketika kita menjadi masyarakat internet dan hubungan kita 

dengan orang-orang di daerah berkurang, kita akan terus 

menghargai harmoni dengan daerah tersebut. 

絵の世界は自由だからです。今回、何色に塗れば良いか分からない園

児がいるのではないかと思い、例として色を塗った見本を用意しました

が、もしかしたら不要だったかもしれませんね。オリジナルでハートマー

ク等の絵を描いていた園児もいました。子どもたちには固定概念に縛ら

れない自由な発想をああああああああああああああああああああ嗚 

捨てることなく成長しあああああああああああああもうあああああああ

ていって欲しいなと思  ああああああああああああああああああああ

います。 もう 1 つはこああああああああああんああああああああ あ

年長さんが年少さんこああああああああああんああああああああ あ

に塗り方を教えていたことです。一つの筆を一緒に持って塗っている園

児や、悩んでいる園児に対して「ここに赤色を塗ろう」とアドバイスをし

てあげるお兄さん・お姉さん園児の姿も。年齢があまり変わらないにも

関わらず、年下の園児を助けてあげるその様子に、子どもながらに大人

びていて凄いなと思いました。今回のイベントを行うにあたって、すぎの

ここども園の園児・保護者そして先生方はもちろんですが、他にも色々

な方々に準備の段階からお世話になりました。この場を借りてお礼申し

上げます。ありがとうございました。 

このようなイベントこそ、弊社が目指している「地域密着型企業」

というパズルにとても重要なピースである。ネット社会になり、地

域の方々との関わりが少なくなりつつある今の時代だからこそあ

えて、これからも地域との「和」を大切にしていく。 

Kata-kata ayah 

〇Menggambar dengan anak-anak    

Apakah anda tahu di dinding kita gambar-gambar yang 

digambar oleh anak itu diatur. Oktober lalu, Bekerja dengan 

sekolah pembibitan terdekat kami mengadakan acara untuk 

menggambar. 。 Orang yang bertanggung jawab Shimazu 

berkata.―Hasil dari pemikiran gambar seperti apa yang 

akan digambar, Berdasarkan kota Gambar perancah dan 

renovasi sementara saya memutuskan untuk menggambar 

dengan karakter M’s. Agar anak-anak menggambar, saya 

menggambar rumah atau kota yang lucu. Selain produksi  

あああああああああああ gambar, keterlibatan dalam jadwal   

ああああああああああああ dan sekolah penitipan anak hari itu, 

ああああああああああ persiapan, dll, saya menyadari kesulitan 

ああああああああああ  mengadakan acara. Hari itu cerah,      

あ あ あ あ あ あ あ dan saya menyaksikan anak-anak 

menggambar dengan senang hati, saya pikir ada nilai yang 

saya lakukan yang terbaik. Ada dua hal yang membuat saya 

tergerak untuk melihat anak-anak. Salah satunya adalah 

kekayaan sensibilitas. Ketika kamu dewasa "Apel itu merah" 

saya akan terikat pada konsep yang pasti. Tapi, anak-anak 

melukis apel atau merah muda. Saya ini bukan kesalahan.  

 

M’s Café   ～Waktu dengan orang lokal～ 

 

 

(Gambar anak-anak) 

(Gambar dan Shimazu) 

Karena dunia lukis gratis. Kali ini, Saya 

menyiapkan sampel untuk anak-anak saya 

Pertama-tama, 

apa itu hidup? 

Sederhananya, itu 

adalah misi yang 

diberikan dari 

surga.  


