
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cộng sự tiếng Nhật là những người vừa tham gia các hoạt động như trợ giảng trong giờ học hay cùng hội thoại với 
giáo viên tại các trường trung học ở Việt Nam như một đối tác của học sinh và giáo viên trong việc học tiếng Nhật, 
vừa phụ trách các hoạt động để giới thiệu ngôn ngữ và văn hóa Nhật Bản cả bên trong và bên ngoài lớp học, và hỗ 
trợ việc giáo dục tiếng Nhật ở Việt Nam. Đồng thời, bản thân những Cộng sự người Nhật cũng có trách nhiệm tìm 
hiểu sâu hơn về ngôn ngữ và văn hóa Việt Nam,để trở thành cầu nối giữa Việt Nam và Nhật Bản. 
Các cộng sự tiếng Nhật nhiệm kỳ 3 đã đến Việt Nam ngày 24 tháng 8 năm 2016. Dưới đây là những nguyện vọng 
của từng Cộng sự trong quá trình hoạt động ở nhiệm kỳ này. 

 

8gatu  

 

 

a Aketagawa Yuu 

Tôi muốn tự mình truyền tải đến cho nhiều người khác về 
sự lôi cuốn của Nhật Bản, điều mà chỉ người Nhật chúng 
tôi mới làm được. 
 

b Iwamatsu Katsuyoshi 

Tôi sẽ cố gắng trải nghiệm các hoạt động và cuộc sống 
sinh hoạt ở thành phố Hồ Chí Minh. 
 

c Koyama Yurie 

Tôi sẽ tận hưởng cuộc sống mới ở Việt Nam. Xin hãy chỉ 
bảo cho tôi nhiều hơn. 
 

d Terado Hiroyuki 

Tôi muốn trải nghiệm, thưởng thức cuộc sống ở Việt Nam 
và giới thiệu Nhật Bản đến với các bạn Việt Nam. 
 

e Murakawa Akiyoshi 

Tôi muốn có nhiều cơ hội gặp gỡ với các bạn Việt Nam. 

f Osada Asami 

Tôi muốn mỗi ngày sẽ kết bạn và giao lưu với thật nhiều 
người.    
 

g Deguchi Tomoyo 

Tôi sẽ tổ chức nhiều sự kiện để mọi người yêu mến đất nước 
Nhật Bản hơn! 
 
h Hatano Kanji 
Tôi muốn tạo cơ hội để có thể giao lưu với mọi người, 
không chỉ trong trường học mà còn ở ngay tại cộng đồng 
người dân bản địa nữa! 
 

i Yamashina Kazuya  

Tôi sẽ giữ gìn sức khỏe, cố gắng trong các hoạt động để có 

thể hoàn thành tốt nhiệm kỳ 10 tháng tại Việt Nam. 

j Kabata Eri 

Tôi sẽ luôn vui vẻ và cố gắng trong 
các hoạt động để mọi người cảm 
thấy "Nhật Bản quả là một đất nước 
thú vị"! 
 

k Nishimura Masahiro 

Tôi muốn nỗ lực hết sức để làm sâu 
sắc hơn mối quan hệ giao lưu tốt 
đẹp giữa Nhật Bản và Việt Nam 
 

l Hirabayashi Daichi 

Tôi muốn tự mình tìm hiểu sự hấp 
dẫn của Việt Nam và tăng thêm 
hiểu biết về những điều tốt đẹp của 
cả hai quốc gia. 
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o Taniyasu Natsuyo 

Tôi muốn trải nghiệm cuộc 
sống mới và nhiều điều thú vị 
khác trong lần đầu tiên đến với 
Việt Nam. 

 

m Tsuda Seiko 

Tôi muốn tìm ra những điểm thú 
vị của Việt Nam thông qua cuộc 
sống tại Việt Nam. 
 

n Mishima Yasushi 

Tôi sẽ cố gắng kết bạn một cách 
vui vẻ với các bạn nhỏ Việt 
Nam. 

 

p Ishikawa Rikako                               r Miyamoto Akira 

Tôi muốn cảm nhận những điều tốt đẹp của 2 đất nước và      Tôi muốn thưởng thức nền văn hóa đa dạng của Việt Nam! 
truyền đạt lại cho mọi người điều đó. 
                                         
q Okuda Fumiko                                s Motohashi Makoto 
Tôi muốn tiếp thu nhiều điều về nền văn hóa đa dạng của     Tôi muốn cùng với các em học sinh hát những bài hát  
Việt Nam để mang trở về nước.                            tiếng Việt và tiếng Nhật! 
 

t Saitou Masamichi                                 x Tsuruta Takatoshi 

Tôi muốn học hỏi những điều tuyệt vời của Việt Nam và       Tôi muốn cùng với các giáo viên và học sinh sáng tạo một  
mong sẽ trở thành cầu nối liền tình hữu nghị                 thế giới mới. 
giữa hai đất nước. 

u Sasaki Emi                                    y Nomura Marina 

Tôi sẽ tận hưởng thời gian tại Việt Nam và sẽ cố gắng hết      Tôi muốn biết trong giờ học, giáo viên và học sinh Việt Nam                                             
sức để làm sâu sắc hơn mối quan hệ tốt đẹp giữa Việt Nam      hào hứng nhất với phần nào, qua đó tôi sẽ hỗ trợ giảng dạy     
và Nhật Bản.                                          một cách tốt nhất. 
 

v Satou Hazuki                                    z Matsukawa Mitsuo 

Tôi sẽ tận hưởng tối đa khoảng thời gian tại đây.              Tôi mong được giao lưu và học tập với các giáo viên và  
Rất mong các bạn giúp đỡ tôi.                             học sinh Việt Nam, qua đó làm cho các bạn yêu thích đất  
                                                     nước Nhật Bản hơn. 

w Taniguchi Kentarou 

Với tâm niệm “Việt Nam thật tuyệt!  
Việt Nam hơn ! 
Trở thành người Việt Nam!” 
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