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Bạn Của Thực Tập Sinh Kỹ Năng 
Số mùa hè, 7/2020

 

Những điểm cần lưu ý trong mùa Hè 
Hãy chuẩn bị đối phó với tình trạng cảm nắng và thiên tai 
Mấy năm gần đây, mùa Hè ở Nhật Bản liên tiếp có những ngày nhiệt độ lên tới trên 35 độ C, đồng thời các hiện tượng thiên tai như bão, 

mưa lớn thường xuyên xảy ra. Trong số này, chúng tôi tóm tắt một số điểm mà các bạn thực tập sinh kỹ năng cần lưu ý tham khảo để gìn giữ 
sức khỏe. 
 
 Say nắng  Say nắng là triệu chứng cơ thể bị mất cân bằng điện giải trong môi trường nhiệt độ và độ ẩm cao. Nắm bắt được những kiến 

thức về triệu chứng say nắng ta có thể biết được sự thay đổi trong cơ thể mình để phòng tránh, đồng thời có thể giúp được người xung 
quanh cùng phòng tránh say nắng. 

＜Những triệu chứng của say nắng＞Người cảm thấy ngây ngất, khó chịu, chân tay bị tê, đau đầu, run rẩy. Trường hợp nặng có thể khó 
trả lời khi được người khác hỏi, bất tỉnh nhân sự. 
＜Các biện pháp để phòng tránh say nắng＞ 
 Khi đi ra ngoài 
 Nhớ mang theo bình đựng nước hoặc nước uống và nhớ uống nước thường xuyên. 

Cần phải uống nước trước khi cảm thấy khát hoặc khi ra nhiều mồ hôi thì phải nhớ bù thêm muối 
cho cơ thể. 

 Nhớ đội mũ, dùng ô để che nắng. 
 Những việc luôn cần phải lưu ý 
 Khi ở trong nhà cần sử dụng quạt máy hoặc máy điều hòa nhiệt độ để làm 

mát. 
 Điều quan trọng là phải hình thành thói quen là luôn để ý xem môi trường 

xung quanh có khả năng dẫn tới tình trạng say nắng hay không. 
＜Khi bản thân hoặc bạn bè bị say nắng＞ 
 Hãy di chuyển tới nơi có bóng râm hoặc vào phòng có máy lạnh. 
 Bù nước và muối cho cơ thể. 
 Nới lỏng quần áo, làm cho cơ thể hạ nhiệt. 
 Trường hợp gặp người bị say nắng mà không tự uống được nước hoặc bị bất tỉnh nhân sự thì hãy nhanh chóng gọi điện xe cấp 

cứu（Số điện thoại: 119）! 
 
 Thiệt hại do bão, mưa lớn  Hàng năm từ tháng 7 đến tháng 10 thường có nhiều cơn bão tiếp cận hoặc đổ bộ vào Nhật Bản gây ra những 

thiệt hại to lớn như lở đất… Chúng ta cần lưu ý tới việc tận dụng những thông tin về phòng tránh thiên tai để phòng tránh cũng như giảm 
thiểu được những thiệt hại do thiên tai gây ra. 

＜Một số điểm cần lưu ý trước khi thiên tai xảy ra＞ 
 Cần thường xuyên lắng nghe thông tin thời tiết qua vô truyến và đài phát thanh. 
 Nắm biết trước bản đồ thể hiện những địa điểm có nguy cơ khi xảy ra thiên tai cũng như địa điểm sơ 

tán của địa phương nơi mình sinh sống. 
 Xác định trước đường đi đến nơi sơ tán. 
 Xác định cách thức liên lạc với người chỉ đạo đời sống hoặc đồng nghiệp trường hợp xảy ra thiên tai. 
＜Khi có bão đang đến gần＞ 
 Khi có gió lớn không được đi ra ngoài. 
 Khi mưa lớn kéo dài, có khả năng khiến nước song tràn bờ hoặc lở đất. Khi có chỉ thị chuẩn bị sơ tán 

do chính quyền địa phương ban ra, cần chuẩn bị để sẵn sàng đi sơ tán khi có lệnh. 
 Khi nước sông dâng cao, sóng cao… thì rất nguy hiểm nên không được đi ra sông hoặc biển. 
 Sau khi bão tan, có khả năng vẫn có gió mạnh hoặc mưa kéo dài. Khi lệnh báo động hoặc lệnh cảnh báo 

chưa dứt thì vẫn phải cẩn thận chú ý. 
Chính phủ cung cấp nhiều thông tin về thời tiết, lũ lụt hoặc lở đất… Các bạn hãy thường xuyên theo dõi 
thông tin để tự bảo vệ mình khi gặp thiên tai trong mùa Hè. 
Các bạn hãy sử dụng ứng dụng “Safety tips” cung cấp thông tin khi thảm họa xảy ra (thông tin được cung cấp bằng 11 thứ tiếng). Các bạn 
có thể truy cập để tìm thông tin về cảnh báo, động đất hoặc hiện tượng say nắng… 

 
 Tai nạn khi đi tắm biển  Nhật Bản là nước 4 bề đều là biển. Mỗi khi Hè về, bãi tắm khắp nơi đều lần lượt được mở cửa. Tuy nhiên nếu chỉ 

chủ quan một tý thôi cũng có thể dẫn tới nhưng tai nạn thương tâm. Để có thể trải qua những buổi tắm biển vui vẻ và an toàn, chúng ta hãy 
lưu ý những điểm sau. 

 Trước khi xuống tắn, nhất thiết phải khởi động. 
 Những khu vực nguy hiểm, cấm tắm sẽ có biển đề “禁止

きんし

区域
くいき

”- Khu vực cấm tắm hoặc chơi đùa. Không được phép tới gần những chỗ này. 
 Khi thấy người không được khỏe hoặc sau khi uống rượu không được đi tắm biển. 
 Khi thời tiết xấu, không được cố đi tắm biển.  

Dưới đây là đường link cổng thông 
tin về những địa điểm có nguy cơ 
khi xảy ra thiên tai của Bộ Đất đai 

và Giao thông Vận tải. 
 https://disaportal.gsi.go.jp/ 

Thường xuyên kiểm tra “Chỉ số thể hiện 
độ nóng” để nắm được mức độ nguy 

hiểm của triệu chứng say nắng. 
Sau đây là đường link “Thông tin phòng 

tránh say nắng” của Cục Khí tượng.

 https://www.wbgt.env.go.jp/ 
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Thông tin dành cho thực tập sinh kỹ năng liên quan tới triệu  
chứng lây nhiễm vi-rút corona chủng mới 

Chúng tôi xin giới thiệu với các bạn thực tập sinh kỹ năng những trang web cung cấp thông tin liên quan tới hội chứng lây nhiễm 
vi-rút corona chủng mới. Đây là những trang web của chính phủ Nhật Bản, đăng tải bằng nhiều thứ tiếng hoặc những trang đăng tải 
bằng tiếng Nhật đơn giản. 
Lưu ý: Thông tin trong những đường link dưới đây có thể được thay đổi tùy theo tình hình. Mong các bạn lưu ý. 

 
 Cách phòng chống lây nhiễm vi-rút corona chủng mới (Hiệp hội thực tập kỹ năng quốc tế) 

Trang web này có đăng tải những thông tin hướng dẫn phòng tránh lây nhiễm bằng tiếng mẹ đẻ của các thực tập sinh kỹ 
năng cũng như những địa chỉ khi cần tư vấn. 
https://www.otit.go.jp/notebook/ 

 Chuẩn bị đối phó với hội chứng lây nhiễm vi-rút corona chủng mới. Mỗi người cần hiểu biết về cách đối phó (Dinh thủ tướng) 
Về “3 không”, cách rửa tay đúng cách, phép lịch sự khi ho… có tài liệu hướng dẫn bằng tiếng Anh và tiếng Trung. 

https://www.kantei.go.jp/jp/headline/kansensho/coronavirus.html 
 Về vi-rút corona chủng mới (Hiệp hội Quốc tế hóa các Chính quyền địa phương) (pháp nhân) 

Đăng tải thông tin bằng tiếng Nhật đơn giản và các thứ tiếng. Có thể xem được hướng dẫn cách rửa tay có kèm theo hình 
ảnh minh họa. 
http://www.clair.or.jp/tabunka/portal/info/contents/114517.php 

 Cổng thông tin hỗ trợ đời sống người nước ngoài (Bộ Tư pháp) 
http://www.moj.go.jp/nyuukokukanri/kouhou/nyuukokukanri10_00055.html 

 Trung tâm Thông tin Quốc tế AMDA 
Là tổ chức hỗ trợ thông tin về các cơ sở y tế, phiên dịch qua điện thoại và là cổng tư vấn đa ngôn ngữ liên quan tới dịch 

bệnh do vi-rút corona chủng mới. 
https://www.amdamedicalcenter.com/ 

 Dành cho những người nước ngoài làm việc tại các công ty (Bộ Y tế - Lao động - Phúc lợi) 
Tại đây đăng tải những thông tin bằng nhiều thứ tiếng liên quan tới việc nghiêm cấm việc đối xử phân biệt đối xử với người 

nước ngoài dù cho tình hình kinh doanh của công ty bị ảnh hưởng xấu do vi-rút corona chủng mới. 
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/jigyounushi/page11_00001.html 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Cô Marui ngồi nhà mà vẫn quan sát được tình hình sông nước 
Khi có bão hoặc mưa lớn, đi ra ngoài để xem xét tình hình ra sao là rất nguy hiểm. Thời buổi hiện nay có những phương 

pháp tiện lợi, cho phép chúng ta không cần phải ra ngoài mà vẫn nắm bắt được thông tin. 

― Hãy theo dõi thông tin tại nhà ―Hãy hiểu tình cảm người Nhật qua manga

Dự báo tối muộn hôm nay, cơn bão 
mạnh số 9 sẽ đi qua khu vực Kanto Mưa to quá. 

Con sông gần 
nhà không 
biết thế nào! 

Không được ra ngoài 
để xem tình hình sông 
hoặc kênh thoát nước. 

Nhưng mà mình 
muốn đi! Làm sao 
giờ?

Ô, có camera cập nhật tình 
hình sông nước. May quá. 

5　　技能実習生の友 2020年 7月　夏季号

ベ
ト
ナ
ム
語
版



技能実習生・研修生向け母国語情報誌

技能実習生の友
2020 年7月 夏季号
2020 年 7月 1日発行

発　行	 公益財団法人	国際人材協力機構（JITCO）
	 総務部広報室
	 〒 108-0023
	 東京都港区芝浦 2-11-5　
	 五十嵐ビルディング

電　話	 03-4306-1166（ダイヤルイン）

JITCOホームページ	 https://www.jitco.or.jp/

Trong tiếng Nhật, khi muốn thể hiện ý kính trọng hoặc lịch sự, người ta thường đặt chữ “お” hoặc chữ “ご” trước từ muốn nói. Trong tiếng Hán, cả
từ “お” và “ご” đều được viết là “御”. Chữ “お” vốn là từ “おほん”, biến âm dần thành “おん” rồi thành “お”. Trong tiểu thuyết cổ “Chuyện Genji” 
được bắt đầu bằng câu “いづれの御時(おほんとき)にか…” (nghĩa là: Bắt đầu từ khi nào…) 
Từ “ご” thường được dùng với một danh từ chữ Hán, nhưng với từ “元気” (nghĩa là: mạnh khỏe) thì người ta lại không dùng từ này. Có thể là do 
muốn thể hiện sự quan tâm tới người đối diện nên người Nhật dùng từ “お” để khi nghe cảm thấy nhẹ nhàng hơn chăng. 

「お」和「ご」都是添加在日语词汇的前面，起表示尊敬和礼貌之意的作用。「お・ご」的汉字都是「御」。「お」是从「お

ほん→おん→お」变化而来的。最早出现在《源氏物语》中的「いづれの御時（おほんとき）にか…」。 

「ご」一般加在汉语词汇之前，但是「元気」的前面不能加「ご」。与自身无关，表达对对方的关心时会委婉地加上「お」。

Ang「お」at「ご」din, kapag idinagdag sa umpisa ng salita ay nagpapakita ng respeto at paggalang. Sa kanji, ang
「お・ご」ay「御」 rin. Ang「お」 ay magiging「おほん→おん→お」. Sa Genji monogatari(源氏物語), laging naguumpisa 
sa「いづれの御時

おほんとき

にか…」. 
Sa kango (漢語), pwedeng lagyan ng「ご」 ngunit ang 「元気」ay hindi maaaring lagyan ng「ご」. Inaalala nila ang 
kaharap na tao kaysa sa sarili, kaya marahil nilagyan nila ng「お」upang maging malambot ang pananalita. 
"O" dan "go" ditambahkan pada awal kata-kata untuk menunjukkan rasa hormat dan sopan. Huruf Kanji dari "o" maupun "go" adalah 
“御” . "O" mengalami perubahan "ohon → on → o". Dalam Genji Monogatari (Hikayat Genji), kisahnya dimulai dengan "Izure no 
ohontokinika…” (Dalam suatu masa pemerintahan...). 
"Go" dipakai dalam kata yang berasal dari bahasa China, tetapi "go" tidak ditambahkan pada "genki" (sehat/bertenaga), melainkan 
“o” yang bernuansa lembut yang ditambahkan. Mungkin karena memberi perhatian kepada orang lain dan bukan kepada diri sendiri.

“お”, “ご”-гийн аль аль нь үгийн эхэнд залгаснаар, тухайн үгийг хүндэтгэлтэй, эелдэг хэллэг болгох үүргийг
гүйцэтгэдэг ба ханзаар бичихдээ аль алийг нь “御” гэж бичдэг. “お” нь, “おほん→おん→お” гэж өөрчлөгдөж 
ирсэн. “源氏物語/Гэнжигийн үлгэр” эхлэхдээ “いづれの御時(おほんとき)にか…” гэж эхэлдэг. 

“ご”-г Хятад хэлнээс гаралтай үгийн эхэнд залгадаг. Харин “元気”-д “ご” залгадаггүй. Өөрийнхөө бус нөгөө 
хүнийхээ сэтгэлийг бодсоноос, зөөлөн сонсогддогоор нь “お”-г хэрэглэдэг болсон байж болох юм. 
“お” and “ご” are prefixes that add a feeling of respect or politeness to words. In kanji, both are written as “御.” “お” was originally 
pronounced “おほん,” which was later simplified to “おん” and eventually “お.” The famous Tale of Genji, or Genji Monogatari,
begins with the phrase, “いづれの御時（おほんとき）にか.”  
“ご” is usually prefixed to words of Chinese origin. However, it is not prefixed to the word “元気.” The thoughtfulness of putting 
people before oneself perhaps led to using the softer “お” prefix in this case. 

ทั้ ง「お」 และ「ご」 ต่ า ง เ ป็ นคาํ ท่ี ใ ส่ ไ ว้ข้ า งหน้ า คาํ อ่ื น เพื่ อ แสดง ถึ งคว าม เ ค า รพและ สุภ าพนอบน้อม  「お・ご」 ต่ า ง เ ขี ยนด้ว ยตัว อักษร
คัน จิ  「御」 โดยคาํ ว่ า  「 お 」 เ ป็ นก า ร เป ล่ี ยนแปลงของ เ สี ย ง「おほん→おん→お」  “ เ ร่ื อ ง เ ล่ า ของ เ ก็ น จิ ”  เ ร่ิ ม ต้น เ ร่ื อ งด้ว ยประโยค ท่ี ว่ า  
「いづれの御時

おほんとき

にか… (ในรัชสมยัหน่ึง... ) 」คาํวา่ 「御時」 เป็นการแสดงความเคารพต่อพระจกัรพรรดิ 
「ご」 เ ป็ นคาํ ท่ี ม า จ ากภาษา จีน  เ ร า จะไ ม่ เ อ า  「ご」  ไปว า ง ไว้หน้ า คาํ ว่ า「元気」แม้จ ะ เ ป็นก ารแสดง ถึ งคว ามคาํ นึ ง ใ ส่ ใ จ ท่ี มี ต่ อ ฝ่ า ยตร ง

ขา้มกต็าม การใช ้「お」จะใหค้วามรู้สึกท่ีอ่อนโยนกวา่ 
ទំង「お」និង「ご」្រតូវបនបែនថមេនមុខពកយេដើមបីបង្ហ ញករេគរព និងសុភព�ប�រ។ �ក�រកន់ជីរបស់ 「お」ក៏ដូចជ 「ご」គឺ 「御」

។「お」បនក្ល យមកពី「おほん→おん→お」។ "េរឿងនិទនេហគនជី" ចប់េផ្តើមេ�យ 「いづれの御時(おほんとき)にか…」។ េនកនុងភ�
ចិនេគ�ក់「ご」ក៏បុ៉ែន្ត 「ご」មិន្រតូវបនបែនថមេទ 「元気」េទ។ េ�យ�រែតមិនែមនសំេ�ចំេពះខ្លួនឯង បុ៉ែន្តគឺជករេគរពភគីមខ ង
េទៀត បនជេគបែនថមពកយ「お」េដើមបីឲយទន់ភ្លន់។ 

   「お」ေရာ「ご」ပါ စကားလံ�းရဲ ့ အေ��� မ�ာတွဲသံ�းတာြဖစ်�ပီး ေလးစား ယ�ေကျးသမ���ိေ�ကာငး် ြပပါတယ်။ 「お・ご」��စ်ခ�စလံ�းရဲ ့ ခနး်ဂျီးစာလံ�းက「御」 ြဖစ်ပါတယ်။
「お」ဆိ�တာ「おほん→おん→お」ဆိ��ပီး ေြပာငး်လဲလာတာပါ။ "ဂဲနး်ဂျီ မိ��ိ�ဂါတ့ာရီ" ဆိ�တဲ ့ဝတ� �မ�ာ 「いづれの御時

おほんとき

にか…」ဆိ�တဲစ့ကားနဲ ့ ဇာတ်လမ်းကိ� ဖွင်ပ့ါတယ်။ 
   「ご」ကိ�  တ��တ်ဘာသာ စကားလံ�းေတွနဲ ့ တွဲသံ�းတာြဖစ်ေပမဲ ့ 「元気」 မ�ာေတာ「့ご」ကိ� မသံ�းပါဘ�း။ မိမိကိ�ယ်ကိ�ယ်မဟ�တ်ဘ ဲ တဖက်လ�အေပ� ဂ��စိ�က်တဲသ့ေဘာနဲ ့
အသေံပျာေ့ြပာငး်တဲ「့お」နဲ ့ တွ�ဲပီး သံ�း�ကတာြဖစ်မယ်ထငပ်ါတယ်။ 
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