
実習生のみなさん Gửi các bạn thực tập sinh 

にげる まえ 

ちょっと まって！ 

そうだんしましょう 
Trước khi bỏ trốn thì hãy chờ một chút!  

Hãy cũng nhau thảo luận đã 

Đừng để mình bị lừa! 

「もっとお金がもらえる」「難民申請できる」「簡

単」・・・悪い人がいます。こういう誘いにのらな

いで。 

“Có thể kiếm được nhiều tiền hơn” “Có thể xin tị nạn” “Đơn giản dễ 

dàng”…đó là những người xấu. Đừng nghe theo những lời dụ dỗ như vậy. 

Không sao hết!

「クミアイが恐い」「帰国させられる」「お金が返せなくな

る」・・・とても恐いですね。でも、「そうだん」すれば守

ってくれます。 

“Sợ nghiệp đoàn” “Bị đuổi về nước” “Không được trả lại tiền”…những điều đó nghe đáng sợ nhỉ. Nhưng chỉ 

cần các bạn “thảo luận” với chúng tôi, chúng tôi sẽ bảo vệ các bạn. 

逃げるとビザがすぐに取り消される場合があります。先に

連絡しておけば、入管が手続してくれます。 

Nếu bỏ trốn thì visa của các bạn sẽ có thể bị hủy ngay lập tức. Nên chỉ 

cần chúng tôi liên lạc trước thì bên cục quản lý xuất nhập cảnh sẽ lo 

thủ tục cho các bạn. 

Bằng chứng rất quan trọng. 

給料や残業など証拠を集めておきましょう。給料、残業時

間など紙に書いたもの、写真、録音もとりましょう。 

Hãy thu thập những chứng cứ về các vấn đề lương và tăng ca. Hãy giữ 

lại những đoạn thu âm, ảnh chụp, hay những thứ có ghi cụ thể về lương 

hay thời gian tăng ca.  

ベトナム語 Tiếng Việt 



実習生を保護する法律ができました。 
Pháp luật bảo hộ cho thực tập sinh đã có. 
2017 年 11 月から「技能実習法」ができました。  

外出の自由や寮費のことなど詳しく決まっています。 

強制帰国は不正になります。 

会社に対する罰則も厳しくなりました。 

すでにいる実習生にはビザの更新時から適用されます。 

Từ tháng 11 năm 2017 thì “luật thực tập sinh kỹ năng” đã được hình 
 thành.Trong đó quy định rõ về những vấn đề như tự do đi ra ngoài 
 hay về thu tiền ký túc xá. 
Việc cưỡng chế về nước là hành vi bất chính. 
Những hình phạt xử lý đối với công ty tiếp nhận cũng trở nên nghiêm 
 khắc hơn.Với những thực tập sinh đang có mặt ở Nhật, luật được áp  
dụng tính từ thời điểm gia hạn visa. 

実習生に申告権（告発）ができました。 
Thực tập sinh cũng có quyền trình báo (khởi tố). 

母国語で相談できます。Tư vấn bằng tiếng mẹ đẻ 

実習機構の母国語相談から書き込むことができます。 

Các bạn có thể tự viết và trình bày từ trang tư vấn tiếng mẹ đẻ của Hiệp hội thực 

tập sinh kỹ năng. 

⇒http://www.otit.go.jp/notebook/ 

技能実習機構 

Hiệp hội thực tập sinh kỹ năng⇒http://www.otit.go.jp/ 

日本人に頼むこともできます。 
労働基準法は全国の労基署で、母国語で申告（告発）することができますが、本人がしな

ければなりません。実習生は労基法も入管法も違反があれば訴える（申告）ことができる

ようになりました。委任状があれば誰でも代理人になることができます。 

このリーフはそのために作成しました。 

Hoặc các bạn có thể nhờ người Nhật. 

Theo luật tiêu chuẩn lao động thì có thể trình báo (khởi tố) bằng tiếng mẹ đẻ ở tất cả các cơ sở lao động trên 

toàn quốc, nhưng bắt buộc tự bản thân người đó phải làm.  

Thực tập sinh có thể khiếu nại (khởi tố) nếu có vi phạm về luật lao động hay luật xuất nhập cảnh. Chỉ cần có 

giấy ủy quyền thì người khác có thể làm thay. 

Mẫu này được làm để hướng dẫn cho việc tư vấn- khai báo. 
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