BI VIEN THI VA LOAN THI CO DI XKLD NHAT BAN DUOC
KHONG?

Khi b vin th, lon th có i XKLD c không?
Ngày nay, xut khu lao ng (XKLD) sang Nht ngày càng c nhiu ngi la
chn. Chính vì vy cng có rt nhiu nhng thc mc ca ngi mun i XKLD Nht
Bn, trong ó câu hi “B vin th, lon th có i XKLD c không?” c hi rt
nhiu.
Các bnh v mt hin nay xut hin ngày càng nhiu khin vic i li, sinh hot ca mi
cá nhân u gp khó khn. Trong ó, vin th và lon th cng là các tt khin nhiu
ngi mun i XKLD phi au u suy ngh. Vy khi b vin th, lon th có i XKLD
c không?
Vin th, lon th là gì?
Mt vin th nhìn xa rt tt nhng li khó khn khi nhìn gn
Vin th là mt loi tt mt liên quan n khúc x. Theo ó ngi b vin th có kh
nng nhìn các vt xa rt tt nhng khi nhìn các mc tiêu gn thì li không rõ là gì.
Hay có th nói ngn gn, vin th ch có th nhìn xa và khó khn khi nhìn gn.
Ging nh vin th, lon th cng là mt tt mt liên quan n hin tng khúc x ánh
sáng. Tuy nhiên mt lon th, các tia hình nh li c hi t nhiu im trên võng
mc do ó, khin các hình nh b nhòe i và không rõ nét. Mt b lon th ch yu do giác
mc ca bn có hình dng không bình thng dn n vic tp trung ánh sáng ca giác
mc b gim i khin các hình nh m nhòa ht.
Lon th khin bn nhìn mi th u m nhòa
Nu mt ngi va b lon th, va b vin th thì s c gi là tt vin lon.
Vy khi b vin th, lon th có i XKLD c không?
Nht Bn c bit là quc gia cn rt nhiu lao ng tr, vi mc lng khá cao so vi
các nc khác khi i xut khu lao ng. Tuy nhiên i c sang Nht lao ng thì
chúng ta cng phi áp ng c nhng yêu cu c bn ca h v ngoi hình, sc khe
cng nh ngôn ng cn bn.
c bit, sang Nht lao ng, nam phi cao t 1m6 tr lên và n là t 1m5 tr lên có
sc khe tt và phi thi ting trc khi sang Nht lao ng. c bit, các bnh v mt
cng c ngi Nht rt quan tâm, chính vì vy h s la chn nhng ngi có th lc
tt (8/10 c coi là tt) cho các n hàng ca mình.
Tuy nhiên, ngày nay khoa hc cng nh nn y hc ngày càng hin i và tiên tin, nu
bn ch b vin hoc lon th nh (trên di 1 ) thì vn có c hi sang Nht lao ng
bình thng. Chính vì vy nu bn còn thc mc b vin th, lon th có i XKLD c
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không? Thì câu tr li là có, tuy nhiên chc chn v tình trng mt ca mình bn vn
nên s dng thuc, kính hoc phu thut nu cn thit.
B vin th, lon th có i XKLD c không?
Theo ó, nhng ngi b vin th hoc lon th nên i các n hàng nh: nông nghip hay
chn nuôi,…. hoc nhng n hàng không yêu cu cao v mt. Có vy kh nng trúng
tuyn ca bn s cao hn. có nhng t vn c th, chi tit hn cho câu hi “B vin
th, lon th có i XKLD c không?”. Bn có th liên h vi Xut khu lao ng
Nam Hi qua trang web: http://xkldnamhai.com c t vn và h tr trong thi gian
sm nht.
Bài vit c bo v bn quyn bi xkldnamhai.com – Tác gi: Kiu Quang Hi.
Công ty c phn nhân lc TTC Vit Nam
Dch v: Xut khu lao ng Nht Bn
S in thoi: 0965038384
Website: xkldnamhai.com
a ch 1: Tòa nhà MD Complex Tower, s 68 Nguyn C
Thch, M ình, T Liêm, Hà Ni
a ch 2: Tòa nhà Richy 35 Mc Thái T, Phng Yên
Hoà, Qun Cu Giy, Hà Ni
Email: admin@xkldnamhai.com hoc
kieuquanghai.xkld@gmail.com
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