
Milik karyawan sebuah keluarga, perusahaan lain kirim 

2019 akan segera berakhir. Apa hal yang paling mengesankan bagi Anda? Situasi dunia tahun ini bergolak, dan 

banyak orang khawatir tentang apa yang akan terjadi di masa depan. 2019 ketika berbagai hal seperti itu terjadi. 

Masalah bulan ini telah meminta karyawan kami untuk melihat kembali tahun ini dan berbicara tentang tujuan 

mereka untuk tahun depan. 
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M’s Hold Surat kabar Vol.11 

Tahun ini sangat baik bahwa kami mampu mempertahankan penjualan dan keuntungan. Saya pikir itu 

karena tingkat semua divisi bisnis sementara telah meningkat sejak tahun lalu. Anda mungkin telah 

memberi tahu semua orang di Divisi Sementara, tetapi terima kasih telah mengikuti. Meskipun angka-

angka seperti penjualan dan laba adalah penting, kami menghargai karyawan terlebih dahulu dan 

bertujuan untuk menciptakan lingkungan di mana karyawan dapat bekerja lebih baik melalui pengurangan 

jam kerja, rekreasi, dan pelatihan karyawan. 

Yang paling penting tahun ini adalah "Penggunaan menyeluruh dari spesifikasi pembuat rumah". Saya 

menerima 100 poin dalam patroli keselamatan dan inspeksi, dan saya pikir saya bisa tumbuh dengan sangat 

baik. Namun, tahun ini kami sering terlambat dan sering harus menunggu junior kami, jadi tahun depan 

kami bertujuan untuk menyembuhkan kebiasaan terlambat. Kami akan terus tumbuh bersama sehingga M’s 

HOLD bisa bersemangat. Terima kasih. 

Tujuan tahun ini adalah untuk membuat perancah lebih cepat dan bekerja lebih efisien, tetapi kami belum 

mencapai tujuan kami. Sudah setahun sejak saya bisa menyadari kebesaran Pak Okano dan seniornya Wada 

lagi. Tahun depan, saya akan lebih dekat dengan Tn. Okano dan Tn. Wada dalam hal teknologi, menemukan 

sesuatu yang saya bisa menjadi yang terbaik dan memperluasnya.  

Tujuan tahun ini adalah untuk mengejar ketinggalan dengan Wada dan Fuse, tapi aku masih belum puas 

dengan diriku sendiri.  Dengan penyesalan ini sebagai musim semi, tahun depan saya secara bertahap akan 

ditugaskan untuk ibu rumah tangga dan berharap dapat membangun pijakan yang indah!  

Ketika saya pertama kali datang ke Jepang, saya tidak mengerti bahasa Jepang sama sekali. Saya tidak bisa 

mengerti apa yang dikatakan tuan saya, tetapi saya curang dengan senyum pahit. Maafkan aku. Baru-baru 

ini, saya berbicara dengan teman-teman magang dari perusahaan lain, tetapi mereka semua mengerikan, 

termasuk menjadi kasar. Tetapi orang-orang M’s HOLD benar-benar baik karena mereka semua adalah orang 

baik.  Saya bertanggung jawab atas manajemen kebersihan perumahan perusahaan mulai tahun ini. Saya 

diperingatkan beberapa kali bahwa rumah perusahaan tidak rapi, jadi saya akan melakukan yang terbaik 

untuk memperbaikinya tahun depan dan pada perancah. 

Tujuan tahun ini adalah untuk "memahami gambar-gambar", tetapi saya tidak memahami mereka dengan 

sempurna. Tahun depan, saya akan terus mendengarkan banyak hal yang bos saya tidak mengerti. M’s HOLD 

menarik dan saya senang bahwa Nishihara-sensei mengajar bahasa Jepang juga. Satu hal, saya ingin 

meminta maaf kepada M's HOLD. Ketika saya pergi ke Prefektur Hiroshima selama liburan musim panas, saya 

tidak dapat kembali ke Prefektur Shiga karena angin topan, yang mengganggu saya. Maafkan aku. Tahun 

depan, saya akan melakukan yang terbaik untuk lulus Tes Bahasa Jepang N1 dan bekerja dengan baik! 



 

"Ryukonroku" saya. "Ryukonroku" adalah tulisan suci yang ditulis oleh 

Shoin Yoshida di penjara dan dialamatkan kepada seorang siswa 

Matsushitamura Juku. Lagu pembuka menyatakan, "Bahkan jika tubuh 

saya tidak membusuk di Musashi's Nobe, saya akan menyimpannya, 

jiwa Yamato" (bahkan jika tubuh saya akan membusuk di tanah 

Musashi, simpanlah jiwa Yamato saya sendirian Itu yang ingin saya 

lakukan). Syoin Yoshida→ Dia adalah pelopor dalam agama agama 

asing dan pemimpin spiritual Restorasi Meiji. Saya memiliki dampak 

ideologis pada banyak anak muda di sekolah swasta Matsushita-mura. 

Bahkan ketika Kurofune tiba dengan aksi "Orang," ia berencana untuk 

bepergian ke luar negeri tetapi gagal dan dipenjara. Dia berencana 

untuk membunuh warga negara senior, mengakui rencananya, dan 

memenjarakannya. Dia tampaknya telah menyesali bangsa dan tidak 

bisa tidak bertindak jika dia memutuskan untuk melakukannya. Karena 

kepribadiannya, ia mengerti arti dari lagu "Jiwa Yamato tidak bisa 

dihindari, mengetahui bahwa jika disembunyikan, itu akan menjadi 

jahat". Dia dipenggal oleh penjara Ansei (tindakan keras terhadap 

pemberontak agama) (usia 29). Periode yang saya ajarkan di 

Matsushitamura Juku adalah sesingkat dua tahun, tetapi semangat dan 

jumlah orang yang mempengaruhi saya sangat besar. Akan lebih bagus 

jika seseorang dapat membantu sebagai orang yang tinggal di Showa, 

Heisei dan Reiwa. Dengan mengingat hal itu, saya meminjam 

"Ryukonroku" karya Shoin-sensei dan memposting esai saya. 

Sebagai posting terakhir di 

akhir M’s MOLD Newsletter, 

saya ingin menggambarkan 

"Ryukonroku" saya. 

（Aah） 

（Shinichi Ariura） 

（Karno） 

（Kenichi Yoshikawa） 

Di ruang konferensi pada hari 

Sabtu, 7 Desember, setelah 

pertemuan laporan keuangan 

bulanan, kami mengumumkan 

orang-orang hebat setiap bulan. 
（Wada, Fuse, Aji, Presiden Maeda ） 

Kali ini suara terbagi, dan untuk pertama kalinya dalam sejarah kami, 

tiga karyawan terpilih. Orang pertama dan kedua dipilih oleh Tomohito 

Wada dan Kino Fuse, keduanya dievaluasi atas kerja keras mereka 

dan kesetiaan untuk melakukan apa yang mereka minta. ang ketiga 

adalah seekor mackerel kuda, yang telah meningkatkan bahasa 

Jepangnya dan mampu mengajar juniornya, dan diberi energi yang 

baik dan menerima peringkat 100 poin untuk menyapa dan 

tersenyum. Mackackel kuda juga dipilih sebagai "magang hebat" 

hanya untuk murid magang, dan itu adalah W pertama sejak Rizal, 

yang diberikan pada bulan Maret tahun ini. Orang hebat berikutnya 

akan diumumkan pada pengiriman pada hari Sabtu, 28 Desember.  

ada saat yang sama, "Orang Hebat" tahunan yang dikirim ke 

karyawan yang telah memenangkan suara terbanyak tahun ini akan 

diumumkan pada saat pengiriman.  Pemenangnya adalah Tomohito 

Wada yang membidik kemenangan beruntun. Atau akankah seorang 

juara baru dilahirkan? Semua karyawan menanti-nanti hari dengan 

mengutak-atik. 

 

 

 

 

 

                                               

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

  

 

 

  

 

 

 

 

  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

Kata-kata ayah  

Saya datang ke Jepang musim panas ini dan menarik untuk bekerja di M's HOLD. Tantangan saya ada dua. 

Yang pertama adalah waktu. Anda harus menggunakan kepala Anda untuk bekerja tepat waktu. Mulai 

sekarang, saya akan selalu menetapkan target waktu dan kerja. Yang kedua adalah tentang gambar. 

Menggambar sangat sulit. Saya akan belajar lebih banyak di masa depan! 

Tahun ini adalah tahun yang paling membuat frustrasi. Saya akan mencoba mencari tahu penyebab hasil 

yang mengecewakan ini dan melakukan yang terbaik tanpa lupa mengucapkan terima kasih kepada Divisi 

Bisnis Sementara, bawahannya Tuan Yoshikawa, rekannya, dan keluarganya yang selalu mendukung kami! 

Orang-orang M’s HOLD hanya orang baik dan suka lelucon.  Namun, saya sering tidak bisa berbahasa 

Jepang dengan baik, jadi saya sering diam ketika ditanya. Mulai tahun depan, saya ingin dapat belajar 

bahasa Jepang lebih banyak dan berbicara bahasa Jepang, dan saya ingin dapat bekerja dengan cepat dan 

ditugaskan di berbagai pekerjaan. 

Sekitar 4 bulan telah berlalu sejak saya bergabung dengan perusahaan. Pada awalnya, saya tidak tahu 

bagaimana menyampaikan kartu nama atau membuat janji di sebelah kanan atau kiri, jadi saya sangat 

cemas. Kegelisahan menghilang ketika saya mengerjakan angka-angka, tetapi saya masih harus melakukan 

banyak hal, jadi saya akan melakukan yang terbaik! Secara khusus, perhitungan menggambar adalah tugas 

masa depan. Juga, ada banyak yang harus dipelajari bahkan di bagian pengetahuan, jadi saya akan 

menyerap banyak hal dari bos dan pengrajin saya. Mulai tahun depan saya ingin berkontribusi pada 

perusahaan dengan mengambil banyak pekerjaan dengan pengetahuan saya sebagai senjata! 

Desember Bagus Orang Pengumuman! 

 


