１． Pengenalan tentang fasilitas（ “Special

Homecare Amaririsu”）

Fasilitas ini telah berdiri sejak tahun 1916 berawal dari sejarah dan tradisi
perawatan kesehatan lbu dan anak. Fasilitas ini menampung mulai dari
yang berumur 0 thn sampai dengan 100 thn / setara dengan
masyarakat yang berumur panjang di Jepang.
Untuk pengelolaan menjadi panti lansia di bentuklah badan
usaha yang sah bertujuan untuk mensejahterakan kehidupan masyarakat.

2.Pesona Amagasaki
Fasilitas ini terletak berdekatan dengan Osaka, dari Amagasaki ke
Osaka dengan kereta bisa di tempuh hanya dengan 7 menit, transportasi
juga sangatlah praktis . Ke USJ juga bisa di tempuh hanya dengan 30
menit saja , dan untuk akses ke Kobe juga sangatlah mudah. Kota
Amagasaki memiliki permukaan yang datar tidak ada di jumpai jalan
daki-daki an. Amagasaki tahun ini akan merayakan HUT ke 100 thn. Dan
kota ini juga merupakan kota yang bersejarah .

3 Kehidupan yang menyenangkan
Tempat tinggal , dan Fasilitas kehidupan sudah dilengkapi. Juga ada
sistem pelatihan untuk meningkatkan kinerja, jadi bisa melakukan
pekerjaan dengan hati yang nyaman. untuk penanggungjawab telah
disediakan , jikalau ada masalah bisa berkonsultasi kapan saja.
Keamanan telah terjamin , jadi bisa menjalani kehidupan yang nyaman
dan happy .

4. Karena unit/ bagian special . Semua kamar milik perorangan sehingga
bisa tinggal dengan nyaman .
Di lantai satu ada ruangan yang disediakan untuk tempat acara-acara ,
baik masyarakat bias ikut berpartisipasi dalam acara tersebut. Contohnya
bernyanyi dengan anak-anak, pertunjukan drama dll.

5. Pengenalan tentang fasilitas.
Fasilitas “Special

Homecare Amaririsu” ini terletak di Amagasaki

yang berdekatan dengan Osaka . Fasilitas ini baru menjalankan
programnya tahun yang ke 2 . Fasilitas ini dibuka pada maret 2016 yang
bertujuan untuk menyediakan tempat yang nyaman dan ekonomis bagi
orang tua. Di fasilitas ini menyediakan kamar perorangan.
Untuk mencegah sakit pinggang pada pekerja maka disediakan peralatan
yang canggih dan sering juga diadakan pelatihan bagi pekerja.

