
 

新しい先生を紹介します!! 

ありがとうベトナム!! 

7 月 4 日に鳥居
と り い

里
さと

朱
み

指導助手が日本に帰国します。 

鳥居指導助手は 2011 年 7 月から 2 年間、ホーチミンで、主に中学高校での日本語教育の

ために活動しました。 

今号では、鳥居指導助手の離任の言葉を紹介します。 
 

また、6 月に赴任した新しい先生も紹介します。 

みなさま、はじめまして！6 月 26 日に着任予定で、今後 2 年間ホー

チミンで活動する野口佐美(のぐち さみ)です。 
 

好きなことは、おいしいものを作ること、食べることです。 

これから２年間ベトナムの日本語教育に携われることを大変うれし

く思っています。 
 

至らないことも多いかと思いますが、よろしくお願いいたします。 
 

振り返ってみるとあっという間の２年間でした。初めてべトナムの中学

校と高校に行った日、生徒たちの元気のよさに驚いたことを思い出しま

す。 
 

わからないことも多い中、一緒に仕事をしたベトナム人の先生たちや先

輩方のご協力とご支援があって、今日まで来られたと思っております。 
 

 

本当に周囲の人に助けられることが多く、得難い体験の連続でした。 

今まで、支えてくださった皆様、本当にありがとうございました。 
 

日本語指導助手 

鳥居 里朱(とりい さとみ) 

日本語指導助手 

野口 佐美(のぐち さみ) 



 

Chúng tôi xin được giới thiệu về giáo viên mới!! 

Cám ơn các bạn rất nhiều!! 

Ngày 4 tháng 7, Cô Torii Satomi - giáo viên tiếng Nhật sẽ về nước. Cô Torii Satomi đã ở Việt Nam 

từ tháng 7 năm 2011 đến nay. Cô đã làm việc 2 năm ở Việt Nam với mục đích giáo dục tại các 

trường cấp 2 , cấp 3. 

Sau đây, chúng tôi xin giới thiệu đôi lời để chia tay Cô Torii Satomi. 

Và chúng tôi cũng sẽ giới thiệu giáo viên mới vừa đến vào tháng 6 năm nay. 

 

 

Xin chào. Tôi là Noguchi Sami. Tôi mới đến Việt Nam ngày 26 tháng 6. Tôi sẽ 

làm việc tại thành phố Hồ Chí Minh 2 năm tới. 

Sở thích của tôi là nấu ăn. 

Tôi nghĩ được làm công tác giáo dục tiếng Nhật tại đây trong 2 năm tới là một 

điều vô cùng thú vị.  

Chắc chắn là sẽ có rất nhiều điều bỡ ngỡ, và tôi rất mong nhận được sự giúp 

đỡ của mọi người. 

 

Nhìn lại chặng đường đã qua, thế là đã được 2 năm rồi. Tôi nhớ lại ngày đầu tiên 

đến các trường cấp 2, cấp 3 ở Việt Nam, các em học sinh hiếu động đã làm tôi rất 

dỗi ngạc nhiên. 

Trong vô vàn những điều mà tôi còn bỡ ngỡ, tôi đã nhận được rất nhiều sự hợp tác 

giúp đỡ của những người đi trước, của các giáo viên người Việt Nam đã làm việc 

cùng với tôi. Và tôi nghĩ, tôi sẽ không thể đi đến tận ngày hôm nay nếu thiếu sự giúp 

đỡ tận tình đó. 
 

 Tôi đã nhận được rất nhiều sự quan tâm, chia sẻ của những người xung quanh và 

đó thực sự là những trải nghiệm tuyệt vời. 

 Tôi muốn nói lời cám ơn sâu sắc đến tất cả những người đã 

giúp đỡ tôi trong thời gian qua. 

 

Cô Torii Satomi 

Giáo viên tiếng Nhật 

 

Cô Noguchi Sami 

giáo viên tiếng Nhật 

 


