
Một mình lo lắng suy nghĩ hoặc nhận lời dụ dỗ ngon ngọt của người khác mà bỏ trốn 

ra khỏi công ty tiếp nhận thì không những các bạn sẽ bị vi phạm Luật lệ mà còn bị lôi 

cuốn vào con đường phạm tội. 

Khi gặp khó khăn trước tiên hãy “Liên hệ đến Trung Tâm Tư Vấn Bằng Tiếng Việt.” 

 

GỬI ĐẾN CÁC BẠN THỰC TẬP SINH KỸ NĂNG 
 

 Hãy trao đổi với chúng tôi khi các bạn gặp khó khăn! 

 

 Vẫn muốn tiếp tục thực tập thế nhưng... 
Hãy liên hệ ngay đến Trung Tâm Tư Vấn Bằng Tiếng Việt khi các bạn sắp bị bắt 

phải về nước trong khi vẫn chưa kết thúc chương trình thực tập, hoặc vẫn muốn tiếp 

tục thực tập cho xong chương trình thực tập thế nhưng <có nguy cơ sẽ bị bắt phải về 

nước> (Nếu các bạn đang ở cảng hàng không hoặc cảng biển, các bạn cũng có thể trao 

đổi với nhân viên hải quan tại cửa khẩu khi làm thủ tục xuất cảnh). 
※Khi gặp khó khăn trong việc tiếp tục thực tập tại công ty tiếp nhận thì Nghiệp Đoàn 

quản lí và công ty tiếp nhận có nghĩa vụ phải tìm nơi thực tập mới cho thực tập sinh.  
Trong Luật thực tập sinh kỹ năng, bản thân thực tập sinh có nguyện vọng ở lại để tiếp 

tục thực tập nhưng bị cưỡng chế bắt phải về nước thì đó là vi phạm Luật lệ.  
Hiệp Hội cũng có tiến hành hỗ trợ tìm nơi thực tập mới cho thực tập sinh trong trường 

hợp có những lí do bất khả kháng mà Nghiệp Đoàn quản lí và công ty tiếp nhận không 
thể tìm được nơi thực tập mới cho thực tập sinh. 

 

 Trường hợp nội dung công việc, chế độ phúc lợi không đúng... 
Bị bắt làm công việc khác so với nội dung đã nghe trước khi đến Nhật, không được 

trả tiền lương giống như trong hợp đồng, không được trả phần lương tăng ca, bị hại 

như bị bắt nạt hoặc bị bạo lực v...v... Những trường hợp này có thể là vi phạm Luật 

thực tập sinh, vì vậy trước tiên các bạn hãy liên hệ ngay đến Trung Tâm Tư Vấn 

Bằng Tiếng Việt. 
 

 Sẽ được nhận với mức lương cao hơn... 
Những nội dung tuyển dụng được quảng cáo trên các mạng xã hội như “Thù lao cao”, 

“Thù lao được trả trước”, “Chế độ phúc lợi cao” v...v... hoặc nhận được lời mời, rủ rê 

từ những người quen biết thông qua mạng xã hội như “có công việc kiếm được nhiều 

tiền” thì tuyệt đối các bạn không được nhận lời.  

Nếu nhận lời, các bạn sẽ bị lừa vì những lời dụ dỗ ngon ngọt đó và bị lôi cuốn vào 

con đường phạm tội, hoặc sẽ bị bóc lột tiền lương. Vào những lúc như vậy trước tiên 

các bạn cũng hãy liên hệ đến Trung Tâm Tư Vấn Bằng Tiếng Việt. 
 

 

Trung tâm tư vấn bằng tiếng Việt sẽ hỗ trợ cho các bạn thực tập sinh kỹ năng để các bạn 

có được cuộc sống sinh hoạt thực tập kỹ năng lành mạnh và trọn vẹn tại đất nước Nhật Bản. 

【Tư vấn bằng tiếng Việt】https://www.support.otit.go.jp/soudan/vi/ → Chuyển đến Website 


