
 

  

Tôi phụ trách các hoạt động liên quan tới tiếng 

Nhật nên hàng ngày tôi luôn tiếp xúc với những 

người nói tiếng Nhật. Tôi luôn bị bất ngờ vì 

trình độ tiếng Nhật rất giỏi của người Việt Nam.  

 
Tôi muốn hiểu rõ hơn về đặt 

trưng nổi bật của những người 

nói tiếng Nhật trong xã hội, qua 

đó áp dụng, phát huy vào trong các 

hoạt động tiếng Nhật mà mình phụ 

trách.  

 

 

Tôi đã phụ trách công việc chủ yếu liên quan đến 

đào tạo tiếng Nhật từ tháng 11/2010 tới tháng 

9/2017. Những công việc có thể kể đến như hỗ trợ 

tổ chức kỳ thi JLPT, tổ chức Lễ hội tiếng Nhật hay 
biên tập tạp chí điện tử tiếng Nhật.  

 
Công việc cũng có nhiều vất vả 

song tôi luôn làm việc với tinh 

thần thử thách với những cái mới 

cũng như làm việc trên quan diểm 

xem xét suy nghĩ, thái độ của đồng 
nghiệp và đối tác. Qua 7 năm tôi 

cũng đã học hỏi được nhiều từ 

chính công việc của mình.  

 

 

Anh Nobuto Oosawa 

 

Bạn Phạm Lê Dạ Hương  

 

Bạn Vương Hồng Mai 

 

Bạn Motoko Ado 

 

Anh Bùi Anh Tuấn 

 

Ở chuyên mục này xin gửi tới các bạn một vài chia sẻ của 

các nhân viên Trung tâm giao lưu văn hóa Nhật Bản tại Việt 

Nam - Quỹ giao lưu quốc tế Nhật Bản (JFVN) chúng tôi. 

Tại JFVN chúng tôi có các nhân viên người Nhật và người 

Việt cùng làm việc ở rất nhiều lĩnh vực liên quan tới tiếng 

Nhật tại nhiều tỉnh thành trên khắp Việt Nam. Trong số đó 

cũng có cả những người không biết tiếng Nhật song mỗi 

ngày làm việc đối với chúng tôi là mỗi ngày được sống 

trong môi trường những người nói tiếng Nhật với những 

trách nhiệm công việc khác nhau. 

Các bạn hãy cùng nghe chia sẽ của các nhân viên hiện tại 

của JFVN cũng như các nhân viên đã từng làm việc với 

chúng tôi nhé.  

 



 

 

 

 

 

 

Khi còn làm giáo viên ở JF Hà Nội, tôi đã được giao 

phụ trách khóa học hội thoại và các hội thảo cũng như 

được phân công trong ban tổ chức Lễ hội tiếng Nhật và 

ban biên tập tạp chí điện tử. 

Tôi đã rất mong muốn có thể cung cấp các thông tin 

hay tổ chức các hoạt động giúp ích cho những người 

Việt Nam đang học tiếng Nhật. Tôi vẫn luôn ấn tượng 

với sự năng nổ của các bạn tình nguyện viên tại Lễ hội 

tiếng Nhật  và sự chăm chỉ của các bạn học sinh khóa 

học tiếng Nhật. 

Tôi là giáo viên tiếng Nhật tại Đà Nẵng trong 2 

năm kể từ năm 2012.Trong 2 năm đó, tôi đã gặp 

rất nhiều giáo viên và học sinh người Việt, tôi 

đã làm rất nhiều việc và học hỏi được rất nhiều 

điều.  

 

Dù hiện đang sinh sống tại Nhật nhưng tôi 

vẫn luôn cảm nhận được mối nhân duyên 

với Việt Na. Các bạn hãy trải nghiệm tiếng 

Nhật và văn hóa Nhật nhiều hơn nữa nhé. 

"Rất nhiều" điều trong 2 năm 

đó đã trở thành nguồn động 

lực lớn để tôi tiếp tục công 

việc giảng dạy tiếng Nhật cho 

đến bây giờ. 

 

 

Hiện nay, tôi đang cùng các giảng viên và sinh 

viên ở Bà Rịa-Vũng Tàu giảng dạy và học tập 

tiếng Nhật. 

 
Là 1 tỉnh ít có cơ hội được sử 

dụng tiếng Nhật nên tôi mong 

muốn sẽ thực hiện được nhiều 

hoạt động giúp sinh viên ở đây 

"muốn sử dụng tiếng Nhật, 

muốn trao đổi bằng tiếng Nhật" 

không chỉ trong mà cả ngoài lớp 
học. 

 

 

Anh Nguyễn Hoàng Tú 

 

Khi làm việc cùng các giáo viên người 

Việt tôi đã có thêm 1 ước mơ mới là "hỗ 

trợ công việc của giáo viên". Và để thực 

hiện ước mơ đó hiện tại tôi đang làm công 

việc hỗ trợ giáo viên tại Úc. Tôi rất mong 

sẽ có dịp được gặp lại mọi người ở Huế!. 

 

Bạn Yuka Sasamoto 

 

Bạn Lê Kim Thanh 

 

Bạn Haruka Sasamura 

 

Với tư cách là giáo viên của  chương trình Jenesys, tôi đã 

tham gia giảng dạy tiếng Nhật cùng các giáo viên người 

Việt ở 3 trường THCS của Huế.  

Đối với các em học sinh của Huế thì tôi là "giáo viên người 

Nhật đầu tiên". Nhìn nụ cười của các em khi thốt lên rằng 

"tiếng Nhật hay quá!" hay "em làm được bằng tiếng Nhật 

rồi!" khiến tôi thấy rất vui và luôn cố gắng để có thể được 

nhìn thấy nụ cười như vậy của các em thường xuyên. 

 

Bạn Ayuko Suma 

 

Chị Vũ Thị Minh Nhàn 

 

Bạn Mayumi Ujuuan 

 



 

  

このコーナーは、私たち国際交流基金ベトナム日
本文化交流センター（JFVN）のメンバーからの
一言コーナーです。 

私たち JFVNは、ベトナム人スタッフと日本人ス
タッフがベトナム各地域で日本語に関わるさまざ
まな業務にあたっています。中には、にほんご人
ではないベトナム人スタッフもいますが、私たち
一人ひとり、にほんご人と関わる中でそれぞれの
目標を持ちながら日々過ごしています。 

現在 JFVNで仕事をしているスタッフ、以前
JFVNで仕事をしていたスタッフ、計 12名から
の一言コメントです。ぜひご覧ください！ 

 

 

私の仕事は、日本人をはじめ、スタッフに会

議やイベント、打ち合わせなどの用事がある

ときに、みなさんを車で送迎することです。日

本人はとても親切だと思います。 

 

大澤 信利（おおさわ のぶと） 

 

阿度 元子（あど もとこ） 

 

Vương Hồng Mai（ヴォン・ホン・マイ） 

 

Phạm Lê Dạ Hương（ファム・レ・ダ・フオン） 

 

Bùi Anh Tuấn（ブイ・アイン・トゥアン） 

 

※執筆者のベトナム語を翻訳して掲載しています。 



 

 

 

 

 

 

お客さんが仕事や勉強のために当センターに

来られるときに案内する仕事をしています。 

日本人と接するたびに、日本人は             

親切で優しいと思います。 

私はベトナム日本文化交流センターでお掃除

の仕事をしています。毎日日本人に会って、

みんな優しくて責任がある人だと思います。

職場のみなさんの生き方、働き方        

を見て、本当に学ぶべきことが        

多いなと思います。 

 

須摩 亜由子（すま あゆこ） 

 

笹本 有香（ささもと ゆか） 

 

宇住庵 真弓（うじゅうあん まゆみ） 

 

Vũ Thị Minh Nhàn（ヴ・ティ・ミン・ニャン） 

 

Nguyễn Hoàng Tú（グエン・ホアン・トゥ） 

 

Lê Kim Thanh（レ・キム・タイン） 

 

笹村 はるか（ささむら はるか） 

 

※執筆者のベトナム語を翻訳して掲載しています。 

※執筆者のベトナム語を翻訳して掲載しています。 


