
 

                                                                                                                

 

 

 

 

 

 

Ngày 1/4/2017, chuyên gia tiếng Nhật của Quỹ tại Hà Nội là cô 

Hiroko Koga đã trở về Nhật Bản sau nhiệm kỳ 3 năm. 

Chuyên gia tiếng Nhật – 

 Hiroko Koga 

 

Công việc của tôi là phụ trách khóa học JF tuy nhiên 

chính bản thân tôis lại học hỏi được rất nhiều từ các 

giáo viên cùng dạy, và các bạn học sinh của khóa học. 

3 năm sinh sống ở Hà Nội là 3 năm vô cùng ý nghĩa 

trong cuộc đời giảng dạy tiếng Nhật của tôi. Tất nhiên 

cũng có nhiều khó khăn song nhờ sự giúp đỡ của bạn 

bè đồng nghiệp mà tôi đã trưởng thành hơn rất nhiều. 

Tôi chỉ có một điều đáng tiếc là đã không đi du lịch 

nhiều nơi ở Việt Nam được nên nếu có cơ hội quay trở 

lại đây, tôi sẽ đi tham qua nhiều địa danh khác ngoài 

Hà Nội. Xin cảm ơn Việt Nam- đất nước đã giúp tôi 

trưởng thành hơn rất nhiều! 
 
 
 

 

Xin chào các bạn. Tôi là Otsuka mới tới Hà Nội nhận công 

tác. Tôi chủ yếu sẽ phụ trách khóa học JF và tôi hy vọng 

mình sẽ tham gia được nhiều công việc liên quan tới giáo 

dục tiếng Nhật tại Việt Nam. Tôi đã có khoảng 10 lần tới 

Việt Nam và Hà Nội là nơi mà từ trước tới nay tôi luôn 

muốn sống nhất. Ở Hà Nội có rất nhiều con ngõ, phố nhỏ 

thôi thúc tính hiếu kỳ trong tôi muốn tìm hiểu xem ở sâu 

trong đó có gì. Tôi sẽ cố gắng làm việc và sống thật vui vẻ 

trong nhiệm kỳ công tác này cùng với gia đình mình. 

Rất mong nhận được sự giúp đỡ của các bạn. 
 
 
 

 

Ngày 24/3/2017,  chuyên gia tiếng Nhật 

Takeshi Otsuka đã tới Hà Nội bắt đầu 

nhiệm kỳ công tác của mình. 

Chuyên gia tiếng Nhật - 

Takeshi Otsuka 

 

Tôi vẫn còn nhớ mình đã rất vui mừng vì nhận thấy Hà Nội là một nơi dễ sống hơn so với tưởng tượng rất 

nhiều khi lần đầu tiên tôi tới Việt Nam vào ngày 2/4/2014. Việt Nam là đất nước đầu tiên ở khu vực Đông 

Nam Á mà tôi đến sống, song với nhịp sống sôi động và sự thân thiện của người dân nơi đây đối với một 

người nước ngoài không biết tiếng Việt như tôi đã khiến tôi đã cảm thấy thật hạnh phúc.  
 
 

 



                                                                                                                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

皆さま、はじめまして。この度、ハノイに着任しました大塚と

申します。主に JF講座を担当しますが、広くベトナムの日

本語教育に関わっていきたいと思っています。ベトナムには

仕事、プライベート合わせて１０回くらい訪問していますが、

特にハノイは以前から住んでみたいと思っていた街でした。

ハノイには妖しい路地がたくさんあり、この奥には何があるの

だろうと、いつも興味を掻き立てられています。仕事も生活

も楽しく取り組んでいきたいと思いますので、家族ともども、ど

うぞ、よろしくお願いいたします。 
 
 
 
 

 

3月 24日に大塚 武司（おおつか たけし）

日本語専門家がハノイに着任しました。 

日本語専門家 

大塚 武司（おおつか たけし） 

 

4月 1日にハノイ駐在の古閑 紘子（こが ひろこ）   

日本語専門家が 3年間の任期を終え、帰国しました。 

日本語専門家 

古閑 紘子（こが ひろこ） 

 

また、私はハノイの JF講座の運営を担当していまし

たが、そこで出会った先生方、受講生の皆さんから

学ぶことは非常に多く、ハノイで過ごした３年間は私

の日本語教育人生の中で本当に大切な３年間となり

ました。困難を感じることもありましたが、周りで支えて

くれた皆様のおかげで、全てが自分の成長につなが

ったと思っています。一つ残念なことは、あまりベトナ

ム国内を旅行できなかったことなので、また近々ベト

ナムに戻ってきて、ハノイ以外にもいろいろな場所を

訪れたいと思います！私を大きく成長させてくれたベ

トナム、どうもありがとう:-) 
 

2014年 4月 2日に初めてベトナムに来た時、自分が考えていた以上にハノイが心地よい場所でとても

ホッとしたのを覚えています。東南アジアで暮らすのはベトナムが初めてでしたが、活気があって、ベトナ

ム語が全然話せない私でも受け入れてくれる明るく優しい人々がいるこの場所が、自分の「東南アジアで

最初に暮らした地」になったことは、とても幸せなことでした。 
 
 
 
 

 


