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Xin chào Miyazaki 

Phát hành theo kỳ  "Thực trạng người lao động nước ngoài " 

 

Mục 6 phần 1~ Hành trình quyên góp /  Chia sẻ nỗi đau với những người xung quanh 

 

Chỉ còn lại nỗi đau và những khoản nợ với 

gia đình ở Việt Nam. Thực tập sinh kỹ năng 

mang theo một khoản nợ lớn tới Nhật. Chị 

Hoàng Thị Giang (36) ( ở Kiyotake thành phố 

Miyazaki) đại diện Hội người Việt Nam tại 

Miyazaki cũng từng là thực tập sinh nên chị 

ấy cũng hiểu được rõ thực trạng của thực tập 

sinh. " Dù có tiền thì 2 anh cũng không sống 

lại được nhưng, dù chỉ là số tiền nhỏ cũng 

muốn hỗ trợ giảm bớt gánh nặng cho gia 

đình"  

 

Để hỗ trợ cho gia đình anh Trần Công 

Long(23) đang còn mất tích, và anh Nguyễn 

Hữu Toán (22) đã mất trong vụ sạc lở đất ở 

xã Shiba vào tháng 9 năm ngoái, chị đã lên kế 

hoạch quyên góp thông qua mạng xã hội, số 

tiền quyên góp ngoài sức tưởng tượng. Có 

612 lượt quyên góp tổng số tiền lên tới 

8.609.000 yên. 

 

Trong số đó cũng có rất nhiều thực tập sinh kĩ 

năng người Việt Nam quyên góp. Anh Phạm 

Hồng Quân (23) làm việc ở Miyachiku 

(Takasaki thành phố Miyakonojo) cũng đã tham gia đóng góp ủng hộ, mặc dù chưa 

gặp mặt trực tiếp 2 anh lần nào, anh nói "Nghĩ đến gia đình 2 bạn còn lại nơi quê nhà, 

cảm thấy lòng mình như đau thắt lại"  

Giải thích ảnh / Hoạt động kêu gọi ủng hộ tiền 
lan rộng. Có rất nhiều lá thư bày tỏ sự quan tâm 
lo lắng tới gia đình 2 anh ở Việt Nam gửi tới chị 
Giang 
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Thực tập sinh kỹ năng hầu hết đều phải cắt giảm bớt chi phí sinh hoạt để tiết kiệm gửi 

về cho gia đình và trả khoản nợ chi phí cho "Công ty phái cử". Anh Quân cũng vậy 

trong khoản thu nhập từ 100.000 đến 140.000 yên, bản thân anh chi tiêu và ăn uống 

khoảng 20.000 yên. Anh ấy sống cùng 4 thực tập sinh khác hàng ngày mọi người phân 

công nhau mua thực phẩm và tự nấu ăn. Số tiền quyên góp "Chỉ chút ít" nhưng, 

"Muốn làm gì đó cho 2 anh, cùng là những đồng hương ở Miyazaki" 

 

Có rất nhiều lá thư bày tỏ sự quan tâm lo lắng tới gia đình 2 anh ở Việt Nam được gửi 

tới chị Giang. Tại sao với hoạt động nhỏ lại có thể kêu gọi được sự đồng cảm của rất 

nhiều người. Chị Giang cảm nhận "Có rất nhiều thực tập sinh đã đến nhật để thực hiện 

ước mơ, với số lượng người dân đóng góp ủng hộ nhiều như thế này thì có nghĩa rằng 

thực tập sinh đã và đang trở nên thân quen tại Miyazaki”. 

 

Những nơi thiếu nguồn lao động như trong ngành nông nghiệp, ngư nghiệp, xây dựng 

và sản xuất, thực tập sinh kỹ năng trở thành "chiến lược" quan trọng. Qua thảm họa 

đau thương xảy ra ở xã Shiba, cũng là dịp để nhận thức sự tồn tại của các bạn thực tập 

sinh trong cuộc sống hàng ngày, và suy nghĩ về việc chào đón xã hội cùng sống chung 

với người nước ngoài khắp nơi trong tỉnh. 

 

Thực tập sinh kỹ năng trong tỉnh, trong số người nước ngoài thì người Việt Nam là 

đông nhất. Chị Giang đã thành lập ra hội người Việt với “Mong muốn hỗ trợ cuộc 

sống của người Việt tại Miyazaki”.  “ Nếu chỉ có người Việt Nam với nhau thì rất khó 

mà có thể hiểu biết hết được về xã hội, văn hoá, phong tục tập quán của Nhật Bản, vì 

thế mà không thể thiếu được sự hỗ trợ liên kết trong cộng đồng khu vực về cuộc sống 

sinh hoạt, hay những hoạt động địa điểm mua sắm. Với sự hỗi trợ của hội người Việt 

sẽ tạo cho các bạn môi trường giao lưu gần gũi yên tâm làm việc và thực hiện ước 

mơ” 
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