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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⑦「コロナ」～帰国困難 家族へ思い 

"CORONA"- VỀ NƯỚC KHÓ KHĂN-NGHĨ VỀ GIA ĐÌNH 

 

「コロナさえなければ」。本来の技能

実習期間はとうに過ぎ、２１歳の一

人娘が待つ母国への帰国の見通しは

なお立たない。在留期限が昨年４月

だった中国人の劉鳳桃（りゅうほう

とう）さん（４２）、同１２月だった

夫の鄭知明（ていちめい）さん（４

３）。夫婦の人生設計は新型コロナウ

イルス禍で大きく狂い、帰国困難と

なった実習生らの就労を認める「特

定活動」に在留資格を切り替え、本県

での生活を続けている。 

” Giá như không có Corona”. Thời hạn 

thực tập sinh đã hết hạn, con gái 21 tuổi 

ở nhà đang mong ngóng. Cô Ryuhouto 

(42 tuổi) người Trung Quốc đã hết thời 

hạn lưu trú vào tháng 4 năm ngoái, cùng 

với chồng cô là anh Teichime (43) hết thời 

hạn lưu trú tháng 12. Đại dịch covid đã 

làm khủng hoảng đến kế hoạch cuộc sống 

của hai vợ chồng cô, không thể về nước 

được, phải đổi tư cách lưu trú  

sang “ Hoạt động đặc định” để có thể tiếp 

tục được phép làm việc, và tiếp tục sống 

写真説明／コロナ禍で帰国の見通しが立っていない劉

さん、鄭さん夫婦。感染への不安もある中、県内の感染

情報の提供など周囲の支えに感謝する＝西都市・宮崎

ウッド事業協同組合 

Giải thích hình ảnh/ Vợ chồng ông Liu và bà Tei không thể 

về nước do dịch bệnh Corona. Biết ơn sự hỗ trợ của những 

người xung quanh, trước những lo lắng về dịch bệnh, chẳng 

hạn như cung cấp thông tin lây nhiễm trong tỉnh= Hiệp hội 

Wood Miyazaki thành phố Saito 
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và sinh hoạt tại Tỉnh. 

  

客室乗務員を目指す航空学校生の娘の学費を捻出するため来日し、３年で資金は十分

たまった。しかし、コロナ対策で中国政府は入国前７２時間以内の検査陰性を義務付け

るなど厳しい水際対策を取り、帰国便も限られる。「帰国便で空港に着いても隔離生活

が続くと聞いている。宿泊費負担も大きい」と劉さん。娘に会いたい気持ちをぐっと我

慢し、夫と一緒に川南町のブロイラー養鶏場で働く日々だ。 

Cô đến nhật làm việc để trả tiền học phí cho cô con gái đang học trường hàng không với mục tiêu 

trở thành tiếp viên hàng không, sau 3 năm thì cũng đã đủ số tiền đó. Tuy nhiên, biện pháp phòng 

chống Corona, chính phủ Trung Quốc đâng thực hiện các biện pháp biên giới nghiêm ngặt như là 

phải xét nghiệm Corona âm tính trong vòng 72 giờ trước khi nhập cảnh và các chuyến bay bị hạn 

chế. " khi bay trở về, tại sân bay sẽ tiếp tục phải cách ly ,chi phí ăn ở cách ly rất cao", Liu nói, 

hàng ngày tôi cố gắng kìm nén mong muốn được gặp con gái, hiện tại tôi cùng chồng làm việc ở 

trang trại chăn nuôi gà ở Kawaminami. 

 

 県民と同じくコロナ感染への不安を強める中、周囲の配慮が心の支えだ。夫婦を担当

する監理団体「宮崎ウッド事業協同組合」（西都市）は、実習生向けに県内の感染状況、

感染対策などをそれぞれの母国語で書いて連絡してくれる。劉さんは現状をこう語る。

「仕事と近くのスーパーで２週間分の食材をまとめ買いする以外、外に出ない。ストレ

スがたまるが、組合職員やその家族との会話が気分転換になっている」 

Cũng giống như người dân trong tỉnh ngày càng lo lắng về tình trạng dịch bệnh Corona, trong 

tình trạng như vậy thì sự quan tâm đến từ những người xung quanh cũng là nguồn động viên tinh 

thần. Tổ chức quản lý của 2 vợ chồng là“ Ngiệp đoàn Wood” ( Thành phố Saito) thường cung cấp 

thông tin tình trạng lây nhiễm bệnh và đối sách phòng bệnh bằng tiếng mẹ đẻ cho thực tập sinh, 

Anh Lưu nói về tình trạng hiện tại “ Ngoài đi làm với đi siêu thị mua đồ ăn cho 2 tuần, thì tôi 

không đi ra ngoài, nhiều lúc cũng bị stress nhưng nói chuyện với người nghiệp đoàn và giai đình 

cũng giải tỏa được phần nào”  

   □     □    

 厚生労働省によると、「特定活動」で働く国内の外国人は、昨年１０月末時点で前年

比１０・９％増の４万５５６５人。本県は５７人と数こそ少ないが、前年の２・１倍に

増えた。宮崎労働局は「コロナで帰国困難な実習生らが特例措置を活用したのではない

か。感染状況次第で今後、さらに増える可能性はある」とみる。 

Theo bộ y tế lao động thì người nước ngoài làm việc với tư cách “Hoạt động đặc định” So với 

thời điểm tháng 10 năm ngoái tăng 10.9% là 45565 người. Tại tỉnh chỉ có 57 người thuộc diện 

này, số ít nhưng cũng tăng gấp 2,1 lần so với năm trước. Cục Lao Động Miyazaki cho biết “ Có 
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lẽ là do đang áp dụng chính sách đặc biệt cho các thực tập sinh nước ngoài không thể về nước do 

Corona, theo tình trạng lây lan hiện tại thì có khả năng số lượng người thuộc diện này sẽ tăng 

nhiều hơn”  

 

 畜舎の建設や補修などを手掛ける協創電気通信（三股町）のベトナム人技能実習生、

ダン・スアン・チュオンさん（２７）もその一人。今月６日に在留期限を迎えたが、本

人はもちろん、会社側の意向も合致し、特定活動に切り替え、同社で半年間働きながら

在留できるようになった。 その分、妻と３歳の長男が待つ母国に戻れる日はお預けに

なる。「家族に会えないのは寂しい。でも、今は仕事を頑張るしかない」。チュオンさん

は気持ちを切り替える 

Anh Đặng Xuân Truóng ( 27 tuổi) thực tập sinh người Việt cũng là 1 trong số đó. Ngày 6 tháng 

này là đến hạn tư cách lưu trú, nhưng cùng với sự chấp thuận của bản thân và phía công ty đã làm 

thủ tục đổi qua hoạt động đặc định và tiếp tục có thể ở lại làm việc thêm nửa năm。 

Anh Truóng bày tỏ, tôi sẽ tiết kiệm số tiền để đến ngày được về nước với vợ và con trai lớn 3 tuổi 

đang đợi "Tôi nhớ gia đình của mình, nhưng bây giờ tôi phải làm việc chăm chỉ."  

 

チュオンさんは帰国できたら、準備期間を経て、次のステップを踏むつもりだ。「技術

者の在留資格で再来日し、いつか家族を呼び寄せたい。日本はベトナムより給料がはる

かにいい。何より、技術が高く勉強になる」。コロナ禍に翻弄（ほんろう）されてはい

るものの、宮崎で暮らし、温めた夢が揺らぐことはない。 

Anh Truóng sau khi về được anh cũng đã chuẩn bị kế hoạch cho bước tiếp theo của cuộc sống. 

“ Tôi sẽ quay lại Nhật với tư cách kỹ sư và bảo lãnh gia đình, dù sao thì mức lương ở Nhật vẫn 

tốt hơn là ở Việt Nam, và có thể học hỏi được các kỹ thuật cao” Mặc dù đang đại dịch Corona, 

nhưng ước mơ sinh sống ở Miyazaki của anh cũng không hề thay đổi. 
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