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「シンチャオ みやざき 外国人労働者はいま」 第２部「隣人たち」 

 "Xin chào Miyazaki thực trạng người lao động nước ngoài"       

Phần 2 "Những người xung quanh" 

 

■２部の⑤「新たなコミュニティー」～同世代集い情報交換 

Mục 5 phần 2  “ CỘNG ĐỒNG MỚI” ~ NƠI TẬP TRUNG TRAO ĐỔI THÔNG TIN VỚI BẠN 

BÈ. 

 

２月の日曜日の昼下がり、宮崎市内の大淀川の河川敷に自転車に乗ったベトナム人が

続々と集まってきた。３０人近い若者の中に、同市内の建設業に勤務するベトナム人技

能実習生ド・バ・ナムさん（２１）の姿があった。「サッカーを始めて宮崎での暮らし

が充実するようになった」と声を弾ませる。それまではできるだけお金を使わないよう

に、「休日は家で過ごしてばかりだった」という。 

Chiều chủ nhật tháng 2, tại khu vực sân bờ sông Oyodo thành phố Miyazaki lần lượt những người 

Việt Nam di chuyển bằng xe đạp đến và tập trung tại đây. Trong số khoảng 30 bạn trẻ có thực tập 

sinh người Việt, Đỗ Bá Nam làm việc ở công ty xây dựng trong thành phố. Anh nói “ Từ khi bắt 

đầu chơi bóng thì cuộc sống của anh ở Miazaki trở lên vui hơn”. Trước giờ để cố gắng hết mức 

không tiêu xài tiền thì “ ngày nghỉ tôi chỉ toàn ở nhà”  

 

 ナムさんは手取り１２万円の給料うち８万円を親元に仕送りして、残った４万円を貯

金と食費に回す。「サッカーはお金がかからないし、友達も増える」。職場だけでは解決

できない悩みや情報交換の場にもなっていて、「日曜の練習を楽しみに仕事が頑張れる」

と生き生きと語る。 

Nam vui vẻ chia sẻ lương nhận về tay được 120 ngàn yên trong đó gửi về cho gia đình 80 ngàn 

yên, còn lại 40 ngàn yên tiền tiết kiệm và chi phí ăn uống. Anh nói “ Chơi bóng thì không tốn tiền, 

hơn nữa còn có thêm bạn bè” và có thể chia sẻ những thông tin hay những khó khắn mà tại nơi 

làm việc không thể chia sẻ hết, anh nói “ tôi luôn cố gắng làm việc tốt và mong đợi tới cuối tuần 

để luyện tập bóng đá”  

 

同市の南九州短期大２年のグェン・バン・トンさん（２７）も「サッカーはベトナムで

は国技のようなもの。ＳＮＳでメンバーを集めてみんなで楽しんでいる」と話す。 
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Nguyễn văn Tôn (27) sinh viên năm 2 cao đẳng Minamikyuusyu cho biết “ Bóng đá là môn thể 

thao phổ biến tại Việt nam, thông qua mạng xã hội chúng tôi tập hợp các thành viên và vui chơi 

cùng nhau” 

 

 ナムさんやトンさんのように実習生や留学生が仲間を呼び集め、ベトナム人のサッカ

ーチームはこの１年間で延岡、都城、新富、国富など３市３町で１０チーム以上が結成

された。定期的に試合を行い、交流もどんどん深まっている。故郷から遠く離れた宮崎

に自分たちの居場所をつくり、地域に根を張ろうとしている。 

Tập hợp bạn bè là thực tập sinh, du học sinh giống như Nam và Tôn, trong vòng 1 năm họ đã 

thành lập trên 10 đội bóng tại 3 thành phố thị trấn ở Nobeoka, Miyakonojo, Shintomi, Kunitomi… 

Các đội bóng tổ chức thi đấu định kỳ và mối quan hệ giao lưu ngày càng thân thiết. Tạo ra sân 

chơi nơi sinh hoạt chung cho những người xa quê hương tại Miyazaki, và cố gắng gần gũi tạo 

mối quan hệ trong khu vực. 

 

   □     □ 

 ２年前に来県したインドネシア人技能実習生のカルニア・ジャティプリハティンさん

（２２）は、紡績糸を扱う三股町の聖天宮崎工場（西浦聖騎社長）で同胞の実習生１４

人と働く。 

 

写真説明／毎週日曜日に集まり

サッカーを楽しむベトナム人の

技能実習生や留学生たち＝宮崎

市 

Hình ảnh/ Tại TP Miyazaki, vào chủ 

nhật hàng tuần các thực tập sinh và 

du học sinh Việt Nam vui vẻ cùng 

nhau chơi bóng đá  
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Karunia Jati Prihatin (22 tuổi) thực tập sinh người Indonesia đến Miyazaki vào 2 năm trước, 

cùng với anh là 14 thực tập sinh khác làm việc tại công ty sản xuất kéo sợi Shoten Miyazaki 

(Giám đốc Nishiura Masaki) 

 

県内に在留するインドネシア人は７２０人（昨年６月時点、法務省在留外国人統計）。

国籍・地域別ではベトナム２５６９人、中国１２６９人、フィリピン８０９人に次いで

多く、３年前の３８８人から急速に増えている新たな隣人だ。 

カルニアさんは来日当時、早口な都城弁が理解できず、イスラム教で禁じられた豚肉や

酒が入った食品が見分けられず心底困った。「日本人で頼れるのは会社の人くらい。地

元の人に友達はいなくて、自分が三股町民だという認識はどうしても持てなかった」と、

地域になじめないことに孤立感を抱いていた。 

Trong toàn tỉnh có 720 người Indonesia ( Số liệu thống kê người nước ngoài của Bộ Tư Pháp thời 

điểm tháng 6 năm ngoái). Theo quốc tịch và khu vực người ở các nước láng giềng tăng nhanhh 3 

năm trước từ 388 người tăng lên người Việt là 2569 người, Trung Quốc 1269, Philipin 809 người.  

Thời gian đầu Karunia đến Nhật, Anh đã gặp khó khăn gặp rắc rối vì không thể phân biệt được 

thực phẩm chứa thịt lợn và rượu, thứ bị cấm bởi đạo Hồi, và không thể hiểu khi họ nói nhanh và 

nói tiếng địa phương Miyakonojo . Anh nói tôi cảm giác rất cô độc và không thể hòa nhập được 

với người dân địa phương“ người Nhật mà có thể nhờ giúp đỡ được thì cũng chỉ có người trong 

công ty, tôi không có bạn bè tại khu vực sinh sống, và bản thân không thể nhận thức mình cũng 

là người dân tại thị trấn Mimata”  

 

だが、２月２１日に同町で地元ボランティアや町社会福祉協議会などが開いた交流会に

参加して気持ちが変わった。実習生８人と参加し、地元住民から方言を学び、同世代の

大学生や地域住民らとバドミントンなどに汗を流した。交流会が終わる頃にはすっかり

打ち解けていた。「ぜひまた参加して、もっと仲良くなりたい」。髪の毛を覆うヒジャブ

（スカーフ）の下から晴れ晴れとした笑みを見せた。 

Nhưng suy nghĩ và tâm trạng anh đã thay đổi khi tham gia giao lưu hội do hiệp hội Phúc Lợi Xã 

Hội của thị trấn và tổ chức từ thiện của khu phố thành lập ngày 21 tháng 2. Có 8 thực tập sinh 

tham gia, học tiếng từ người dân địa phương, giao lưu thể thao bóng bàn với sinh viên đại học 

cùng trang lứa và người dân địa phương, khi buổi giao lưu kết thúc thì họ cũng đã giải tỏa được 

toàn bộ "Tôi chắc chắn muốn tham gia nữa, và trở lên thân thiết hơn." Và anh ấy cho chúng tôi 

thấy anh khuôn mặt cười rạng rỡ từ dưới chiếc khăn trùm đầu che tóc (khăn quàng cổ) 

 

 


