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Bạn Phạm Thị Hiền
Tuổi: 21   Quê quán: Hải Dương
Thời gian cư trú: 3 tháng
Công việc chính: Kiểm tra linh kiện điện tử

Bạn Lương Thị Thanh Xuân
Tuổi: 32  Quê quán: Hà Nội
Thời gian cư trú: 7 tháng
Công việc chính: Hộ lý

Bạn Đặng Văn Mong
Tuổi: 31 tuổi   Quê quán: Hải Dương
Thời gian cư trú: 11 tháng
Công việc chính: Hàn xì xây dựng

～Phỏng vấn các bạn thực tập sinh tại Kagoshima～INTERVIEW
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Ngành
Nông
ghiệp

Ngành
chế tạo

Ngành
hộ lý

Ngành
xây

dựng

※Thời điểm phỏng vấn: tháng 1 năm 2020. Tuổi của người được phỏng vấn được tính tại thời điểm phỏng vấn. 0403

Mục đích tới Nhật của mình là để học tiếng Nhật. Vì 
thế, mình vừa làm việc vừa học tiếng Nhật. Các cơ sở 
chăm sóc sức khỏe ở Việt Nam vẫn còn rất ít. Nhưng 
mình nghĩ trong tương lai sẽ tăng lên nhiều. Mình sẽ 
vận dụng những kinh nghiệm về ngành chăm sóc, hộ lý 
đã học được ở đây khi trở về Việt Nam. 

Công việc chính của mình là chăm sóc cho những 
người cao tuổi sống tại viện dưỡng lão. Mỗi khi mình 
làm gì đó đều được nhận lại lời cảm ơn. Mình có nhiều 
cơ hội để giao tiếp nên tiếng Nhật của mình cũng 
nhanh chóng được cải thiện. Cũng có nhiều lúc mình 
không nghe kịp, nhưng mọi người sẽ nói chậm lại và 
lặp lại cho đến khi mình hiểu. Vì vậy, trong công việc 
mình cũng không gặp khó khăn gì cả. Tuy nhiên, chữ 
Hán là một rào cản với mình vì phải ghi chép nhiều. 
Chính vì vậy, mình sẽ phải cố gắng học nhiều hơn. 

Kagoshima là một nơi tốt. Mọi người thân thiện và 
luôn giúp đỡ khi mình gặp khó khăn. Đồ ăn cũng rất 
ngon, không khí trong lành. Mình thấy vật giá ở đây 
thấp nên rất dễ sống. 

Mình đã thực sự thích Kagoshima mất rồi. Nếu có 
thể thì mình muốn làm việc ở đây càng lâu càng tốt. 
Trong tương lai, mình muốn gia đình có thể sang sống 
cùng mình. Mình sẽ tiếp tục cố gắng trong ngành hộ lý 
để đạt được ước mơ của mình. Mình đang hướng tới 
thi đỗ chứng chỉ quốc gia về hộ lý tại Nhật. 

Mình làm việc là vì gia đình. Và cũng muốn bản thân 
mình sẽ trưởng thành hơn nữa. Vì thế mình quyết tâm 
sang Nhật làm việc và học tập. Công việc của mình là 
hàn xì cột tại công trường xây dựng. Mình đã từng có 
kinh nghiệm làm việc 5 năm trong ngành xây dựng rồi 
nhưng cách suy nghĩ của người Nhật thì khác với Việt 
Nam, mỗi công đoạn đều phải kiểm tra tỉ mỉ, chính xác 
từng thao tác một. Với cách làm việc như vậy thì chất 
lượng công việc sẽ được nâng cao hơn. Ở đây, mình 
học hỏi được rất nhiều điều mới. 

Công ty nơi mình thực tập có môi trường rất tốt. Về 
chỗ ở, công ty luôn cố gắng thu xếp để mình không 
phải tốn quá nhiều sinh hoạt phí. Các chi phí sinh hoạt 
cũng có thể cắt giảm và phần đó mình có thể gửi về 
cho gia đình. Trong một năm thực tập tại đây, mình 
cũng đã tiết kiệm được một khoản tiền tương đối. 

Chỗ mình ở, phương tiện liên lạc cũng rất tự do, 
thoải mái. Gần như ngày nào mình cũng liên lạc về cho 
gia đình. Mỗi ngày mình đều gọi điện về nói chuyện với 
gia đình từ một đến hai tiếng. Mình đang phải sống xa 
gia đình nên các con của mình rất muốn hàng ngày 
được nói chuyện với bố. Mặc dù không được ở bên 
cạnh nhưng mình vẫn cảm nhận được các con của 
mình đang trưởng thành lên từng ngày. 

Người Kagoshima rất thân thiện. Trong công việc, 
cấp trên và đồng nghiệp của mình luôn chỉ bảo mình 
rất cặn kẽ. Thành phố sạch sẽ, cảnh quan cũng rất đẹp 
và đồ ăn thì rất ngon nữa. Khí hậu ở đây rất giống với 
Việt Nam nên mình thấy rất dễ sống. Các bạn hãy đến 
Kagoshima mà không cần phải lo lắng gì cả. 

Mình xuất thân từ một gia đình làm nông dân trồng rau. 
Sau này mình muốn kế tục gia đình làm nông nghiệp. 
Chính vì thế, mình đã quyết định trở thành thực tập sinh 
kỹ năng sang Nhật để học và tích lũy kinh nghiệm làm 
nông nghiệp. Nền nông nghiệp của Nhật Bản tiên tiến 
hơn Việt Nam rất nhiều. Việc quản lý ruộng đồng cũng 
được thực hiện rất nghiêm ngặt. Mình phụ trách trồng bí 
đỏ và hành tây. So với Việt Nam thì vị đặc trưng của các 
loại rau củ này đậm hơn và vị ngọt cũng đậm hơn. Lần 
đầu ăn thử, mình thực sự thấy ngon đến cảm động. 

Nơi mình làm việc là một thị trấn rất yên bình, xung 
quanh có nhiều núi, nằm ở phía bắc của tỉnh Kagoshima. 
Cảnh đồng quê ở đây rất đẹp trong suốt cả 4 mùa. Mình 
lại thích chụp ảnh nữa nên thấy rất tuyệt vời. Người Nhật 
chỗ mình ở luôn chào đón mình rất nồng nhiệt và ấm áp. 
Mình cũng tham gia các lễ hội, các buổi hội thao, và có 
rất nhiều dịp để giao lưu với mọi người nữa. Chính vì vậy, 
từ khi tới đây đến nay mình đã có rất nhiều những kỷ 
niệm đẹp. 

Ở đây, mình không chỉ có đồng nghiệp trong công ty là 
người Việt Nam mà các công ty xung quanh là các nhà 
máy, các trang trại chăn nuôi cũng có nhiều người Việt 
Nam nữa. Bọn mình thường trao đổi thông tin với nhau 
và cùng giúp đỡ lẫn nhau. Chính vì có nhiều bạn bè đồng 
hương nên mình cũng cảm thấy vững tâm hơn. 

Dự kiến tháng 3 năm 2020 mình sẽ hoàn thành thời 
gian 3 năm thực tập và về nước. Mình đã học được rất 
nhiều điều ở Kagoshima. Mình dự định sẽ thử nghiệm 
những kiến thức và kỹ thuật đã học được để vận dụng 
vào nông trường tại Việt Nam. Mình cũng định sẽ mua 
máy nông nghiệp mang về Việt Nam nữa. 

Mình có mục tiêu sau này khi về nước sẽ làm công  
việc liên quan tới tiếng Nhật. Hiện tại, mình vừa làm 
việc vừa học tiếng Nhật. 

Với mình, học hỏi cách suy nghĩ và thái độ đối với 
công việc của người Nhật là rất cần thiết cho sau này 
khi mình vào làm ở các doanh nghiệp Nhật Bản tại Việt 
Nam. Người Nhật luôn tuân thủ thời gian, và rất 
nghiêm túc trong công việc. Trong nhà máy, mọi thứ 
luôn được sắp xếp rất gọn gàng, sạch sẽ. Mình đã 
cảm nhận và học hỏi được rất nhiều kinh nghiệm tại 
nơi làm việc của mình. 

Nơi mình thực tập là nhà máy chế tạo thiết bị có độ 
chính xác cao. Mình phụ trách bộ phận kiểm tra linh 
kiện điện tử. Mình cũng chỉ vừa mới đến Nhật nhưng 
được mọi người chỉ bảo rất tận tình nên mình cũng đã 
nhanh chóng quen với công việc. Mình đã học đọc, 
học viết tiếng Nhật nhưng còn kỹ năng nghe và nói thì 
vẫn còn kém. Nhưng mỗi khi thấy mình không hiểu, 
mọi người xung quanh sẽ nói chậm lại và nhắc lại cho 
tới khi mình hiểu. Nhờ thế mà mình có thể quen dần và 
ngày càng tiến bộ hơn. 

Nơi làm việc của mình có rất nhiều thực tập sinh, và 
chế độ tiếp nhận thực tập sinh của công ty mình cũng 
rất tốt. Bọn mình được bố trí chỗ ở và đồ dùng sinh 
hoạt đầy đủ. Ký túc xá của mình gần công ty và phòng 
cũng rất đẹp nữa. Khi cần đi mua đồ thì cũng có người 
của công ty trở đi. Sắp tới, công ty cũng sẽ mở lớp học 
tiếng Nhật cho bọn mình. 

Đường phố Kagoshima rất sạch đẹp và dễ sống. Mọi 
người rất thân thiện và tốt bụng nên thực tập sinh như 
mình cũng rất dễ làm việc. 


