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「シンチャオ みやざき 外国人労働者はいま」 第３部「共生への壁」 

 

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

3 " Rào cản trong cộng sinh " 

 

■３部の①「日本語習熟」～意思疎通図れず孤立／来日前後の教育不十分 

 Mục 1 phần 3 " Thành thạo tiếng nhật " ~ Đơn độc không nói chuyện chia sẻ với nhau / 

Không được đào tạo đầy đủ trước và sau khi đến Nhật 

 

「今の職場は親切な人ばかり。丁

寧な言葉で指導してくれる」。県

内のベトナム人技能実習生の男

性は、勤務先の事業所を変えたこ

とでようやく精神的なゆとりが生

まれ、自宅で日本語の学習に打ち

込めるようになった。１年近く前

に来日し、言葉が分からずに苦し

められた。「お前いらない」「ベトナ

ムに帰れ」。皮肉にも、何度も繰り

返される罵詈雑言（ばりぞうご

ん）だけはすぐに覚えた。 

 " Chỗ làm hiện tại có rất nhiều 

người tốt. Chỉ bảo cho tôi rất tận 

tình". Nam thực tập sinh kĩ năng 

người Việt Nam làm việc trong Tỉnh, 

sau khi thay đổi nơi làm việc cuối 

cùng thì tinh thần đã thoải mái, và đã 

có thể tập trung học tiếng nhật tại 

nhà. Anh đến nhật gần 1 năm trước, 

anh đã rất cực khổ do không hiểu 

ngôn ngữ. " Không cần mày " " Biến 

về Việt Nam đi ". Những câu chửi 

rủa đó cứ lặp đi lặp lại nhiều lần nên 

写真説明／自宅で日本語の習得に励むベトナム人技能

実習生の男性。仕事で疲れていても毎晩２時間は学習し

ているという 

 Giải thích ảnh / Nam thực tập sinh kĩ năng nỗ lực học tiếng 

Nhật ở nhà. Mặc dù mệt do công việc nhưng mỗi tối vẫn có 

gắng dành 2 tiếng để học.  
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anh ấy đã nhớ được ngay. 

 男性はもともと県外の別の事業所で雇用され、入国後の日本語教育を行う国内

の監理団体などから「十分な教育を受けないまま働かされていた」と明かす。当時

の職場は専門用語が飛び交い、指示も早口だった。作業内容を正確に理解できず、

聞き返すと怒鳴られ、ミスをすればたたかれた。 

 Ban đầu anh được một công ty bên ngoài Tỉnh tuyển dụng, anh ấy cho hay phía nghiệp 

đoàn đã không tổ chức cho việc học tiếng Nhật sau khi nhập cảnh mà " Bắt đi làm luôn 

dù vẫn chưa được đào tạo cặn kẽ". Tại nơi làm việc khi đó có rất nhiều từ chuyên ngành, 

lúc chỉ dẫn họ nói cũng nhanh. Khi chưa hiểu rõ nội dung công việc nếu mà hỏi lại thì bị 

mắng, còn làm sai thì bị đánh. 

 

 仕事以外でも日本語をうまく使えず、プライベートの買い物さえ憂鬱（ゆううつ）

だった。日本語を上達させたかったが、精神的に追い詰められ、「勉強する心の余

裕すらなくしていた」。 

 Dù là ngoài công việc thì tôi cũng không sử dụng tiếng tốt được, ngay cả việc đi mua đồ 

cho cá nhân cũng cảm thấy không có hứng thú. Muốn học tiếng Nhật cho giỏi, nhưng do 

áp lực " Ngay cả tâm trạng thảnh thơi để học tiếng Nhật cũng không có ". 

 

 出入国在留管理庁によると、実習生の日本語教育は、監理団体が実習前の「入国

後講習」（原則２カ月）の中で実施することが技能実習法施行規則で定められてい

る。だが、男性は１カ月程度の講習しか受けなかったという。入国前に受講してい

れば短縮できることになっているが、ベトナムでは独学で学んだ程度だった。 

Theo Cục Xuất Nhập Cảnh, quy chế thi hành Luật thực tập sinh kỹ năng, quy định việc 

dạy tiếng Nhật cho thực tập sinh phải được nghiệp đoàn tiến hành trước khi về công ty 

thực tập "đào tạo sau nhập cảnh" (về nguyên tắc là hai tháng). Tuy nhiên theo nam thanh 

niên cho biết chỉ được học khoảng 1 tháng. Trước khi nhập cảnh nếu mà đã được đào tạo 

thì có thể rút ngắn lại nhưng ở Việt Nam chủ yếu là tự học.  

   □    □ 

 実習生の日本語習熟レベルは、国際交流基金などが主催する日本語能力試験に

より５段階で判定される。最高レベル「Ｎ１」は新聞の論説や評論を理解でき、最も

低い「Ｎ５」はひらがなやカタカナ、日常生活の基本的な漢字が読めて、ゆっくり話

す短い会話が分かる程度となっている。 

Trình độ năng lực tiếng Nhật của thực tập sinh được phân chia thành 5 cấp dựa vào kì 

thi năng lực tiếng Nhật do quỹ giao lưu quốc tế tổ chức. Cấp độ cao nhất là " N 1 " có thể 

hiểu tiểu luận và luận thuyết của các bài báo, cấp độ thấp nhất là " N5 " ở cấp độ chỉ có 
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thể đọc được chữ cứng, chữ mềm và một số chữ hán cơ bản trong cuộc sống, có thể hiểu 

được những đoạn hội thoại chậm và ngắn.  

 

 対人サービスの介護職種だけは、入国時に基本的な語彙（ごい）や漢字が分かり、

ややゆっくりな会話がほぼ理解できる「Ｎ４」の合格が課される。それ以外の職種に

は制約はないため、受験する必要もない。 

Chỉ có công việc điều dưỡng là công việc trực tiếp với con người, khi nhập cảnh yêu 

cầu phải có N4 có thể hiểu được những đoạn hội thoại nhanh một chút, hiểu chữ hán và 

những từ vựng cơ bản. Ngoài ngành đó ra thì những ngành khác không có yêu cầu gì, nên 

cũng không quan trọng việc thi lấy bằng.  

 

 ベトナム出身で、実習生の相談支援に取り組む埼玉県川越市、会社役員高山ユキ

さん（５８）は「言葉の壁でトラブルに巻き込まれる実習生はたくさんいる」と指摘

する。職場でのすれ違いやコミュニケーション不足によって、暴力や孤立が生まれ

るケースは多い。機械の扱い方を理解できないまま仕事をさせられ労災事故に遭

った実習生もいた。日本語が上達しないことを理由に、強制帰国させられた実習

生もいた。 

 高山さんは「実習生を早く送り出したいベトナム側と、すぐに労働力が欲しい日

本側の都合で、日本語を十分に習得しないまま働かされている」と説明する。「全

ての職種で来日時点のＮ４の合格が必要。監理団体や送り出し機関は教育の機会

をしっかり確保するべきだ」と求める。 

 Yuki Takayama ( 58 ), Lãnh đạo công ty, tại thành phố Kawagoe tỉnh Saitama, chị đang 

tập trung vào việc tư vấn giúp đỡ những thực tập sinh Việt Nam cho hay " Do rào cản 

ngôn ngữ nên có nhiều thực tập sinh bị vướng vào những rắc rối ". Do thiếu sự trao đổi 

và quan điểm khác nhau ở nơi làm nên có nhiều trường hợp bị cô lập và bạo hành. Cũng 

có những thực tập sinh gặp tai nạn lao động do bị bắt làm khi chưa hiểu cách vận hành 

máy móc. Cũng có những thực tập sinh bị bắt về nước với lý do là tiếng Nhật không giỏi. 

 Chị Takayama giải thích " Phía Việt Nam thì muốn nhanh chóng đưa thực tập sinh đi, 

bên Nhật thì muốn có ngay nguồn lao động, do đó dù chưa được đào tạo tiếng Nhật kặn 

kẽ đã bị bắt làm việc ". Chị yêu cầu " Trong tất cả các ngành nghề thời điểm đến Nhật 

làm phải có N4. Phía nghiệp đoàn và công ty mô giới phải cam kết chắc chắn trong vấn 

đề đào tạo ". 

   ×    × 

 日本語が分からない、妊娠したら強制帰国－。県内には生活に困り、当然の権利

すら与えられていない技能実習生たちがいる。第３部「共生への壁」では、実習生



 

(C) 2021 Miyazaki Nichinichi Shimbun. All Rights Reserved. 

4 

 

の暮らしや行政のサポート態勢の在り方、支援団体の動きを探った。 

 Không hiểu tiếng Nhật, nếu có bầu thì bị bắt về nước. Có những thưc tập sinh trong tỉnh 

gặp khó khăn trong cuộc sống, không được hưởng những quyền lợi đáng lẽ ra mình được 

hưởng. Trong phần 3 " Rào cản trong cộng sinh " đã tìm ra hoạt động của các đoàn thể hỗ 

trợ, sự tồn tại của của cơ quan hành chính và cuộc sống của thực tập sinh. 

 

 

 


