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cuộc thi hùng biện bằng tiếng Nhật dành cho người nước ngoài, dịch vụ phiên dịch tự nguyện...

Vu i c ù n g t h á n g 6 !

Tuần lễ vàng của tháng 5 đã kết thúc

Ngày của tỉnh Tochigi là khi nào vậy?

rồi! Thật là buồn vì tháng 6 là tháng duy
nhất trong năm không có ngày nghỉ.

Là ngày 15 tháng 6 đấy! Vào ngày này, có
Đúng vậy nhỉ. A, nhưng mà ở Tochigi,

rất nhiều sự kiện và các cơ sở kinh doanh

có ngày “Ngày của tỉnh Tochigi” vào

giảm giá đặc biệt cho riêng cư dân của tỉnh

tháng 6 đó.

Tochigi. Để biết thêm chi tiết hãy đọc mã

①

QR dưới đây nhé. Đây chính là trang web
của tỉnh Tochigi đó.

③
Ngày của tỉnh là ngày gì?

Ngoài tháng 6 ra, tất cả các tháng trong năm

Với mục đích để mỗi người dân sống trong tỉnh hiểu rõ hơn về tỉnh của mình,

đều có ngày nghỉ lễ. Nhật Bản có nhiều ngày
các thủ phủ tỉnh thành ở Nhật Bản đều lấy một ngày nhất định nào đó trong

nghỉ lễ vậy sao?

năm để chọn là ngày dành cho các cư dân sống tại địa phương. Điều này cũng
được quy định trong điều lệ của tỉnh (Cũng có những tỉnh không có ngày này).
Vào ngày này, các cơ sở công cộng (Như viện bảo tảng hay nhà thể dục thể
thao...) được phục vụ miễn phí, và có nhiều sự kiện kỷ niệm được tổ chức. Các
doanh nghiệp của tỉnh cũng tham gia, giá vé vào cửa tại các cơ sở vui chơi,

Nhật Bản có tận 16 ngày nghỉ lễ trong năm
đó. Ở Mỹ là 10 ngày, nước Anh là 9 ngày,
Đức có 10 ngày, Pháp có 11 ngày, còn Ý thì
có 13 ngày đó.

tham quan(như vườn thú, địa điểm vui chơi...) được giảm giá hoặc miễn phí.
Các tỉnh khác, ví dụ như tỉnh Chiba là nơi có Disneyland cũng có ngày của tỉnh

Thật vậy sao? Tôi vẫn cứ nghĩ rằng Nhật

vào ngày 15 tháng 6, nên các trường học đều được nghỉ vào ngày này. Vậy nên,

Bản là nước chỉ biết có công việc. Thật

cho dù ngày này trùng với ngày thường thì Tokyo Disneyland vẫn rất đông đúc.

không ngờ là còn có nhiều ngày nghỉ
hơn nhiều nước như vậy.

④

②
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Thông tin cuộc sống

Cách phân loại và bỏ rác tài nguyên

Trong các loại rác chúng ta vứt bỏ hàng ngày có rất
Sử dụng nơi tập kết rác (Địa điểm vứt rác) đúng phương pháp nhé.

nhiều thứ có thể sử dụng được. Hãy kiểm tra trước

☆ Phương pháp để rác ở nơi tập kết rác
khi bỏ vào thùng rác nhé.

◎ Vứt rác vào đúng ngày, giờ (buổi sáng) quy định.

◎ Để rác vào túi nilon trong suốt hoặc nửa trong suốt.（Các loại giấy, sách báo dùng giây buộc hình chữ thập.）
◎ Ngoài ngày bỏ rác quy định, không vứt rác vào buổi tối và sau khi xe rác thành phố vừa tới thu gom.
◎ Rác bị bỏ lại ro vi phạm quy định về phân loại và bỏ rác, người vứt rác phải mang về.
☆ Hãy phân loại rác theo 5 loại và 13 mục, từ 1 tới 13 như sau.

Phân loại rác

Loại rác cụ thể

Mục cụ thể

Chủng loại rác
Các loại vỏ chai đựng nước hoa quả/ vỏ lon bia, hộp đựng

Rác tài ngyên

hoa quả bằng kim loại, chai lọ đựng đồ uống,đựng thuốc

Báo hàng ngày（bao gồm cả tờ quảng
① Báo

⑥Vỏ chai, hộp
cáo, tờ rơi）

hay vỏ lon...
※ thảo bỏ nắp, phân vào rác không cháy ở mục ⑪

Còn gọi lại rác có thể sử dụng lại

（

）

②Hộp Carton

Thung các ton.

⑦ vỏ chai nhựa

③Tạp chí/ các loại giấy

Sách, tạp chí, giấy gói, hộp đựng

⑧ khay đựng đồ

khác

kẹo, (hộp giấy)lịch...

màu trắng.

Vỏ chai nhựa đựng đồ uống, xì dầu...
Các khay đựng thực phẩm có màu trắng, không có hoa
văn được dùng ở siêu thị đựng thịt, cá, thức ăn chế biến
sẵn...
Các đồ dùng được chế tạo từ nhựa như túi nilon đựng kẹo,

Các loại hộp giấy có mặt trong màu
④Hộp giấy, vỏ bịch
trắng như vỏ hộp đựng sữa, vỏ hộp

⑨ các sản phẩm

vỏ hộp đựng trứng, nắp vỏ chai, hộp đựng dầu gội

nước hoa quả...

nhựa dùng làm

đầu...hay những đồ dùng để gói đồ, sản phẩm đệm dùng

dụng cụ gói đồ

trong công tác vận chuyển hàng hóa(để tránh làm đổ, vỡ

sữa...

⑤ Quần áo,đồ bằng
Quần áo loại, vỏ chăn, khăn mặt...

hàng hóa khi vân chuyển)

vải...
⑩ Rác đốt
（Rác đốt được）
⑪ Rác không cháy được
(Rác không cháy)
⑫ Rác nguy hiểm
（Rác nguy hiểm）

Rác thải sinh hoạt, gói bằng phôi nhôm, các đồ dùng làm từ da, giầy dép, túi xách, vỏ hộp đĩa CD
Các chế phẩm từ nhựa (túi đựng quần áo, đồ chơi, bút bi)...
Đồ sành sứ(bát, đĩa..), nồi xoong, hộp đựng mỹ phẩm, kính vỡ, các loại kính chịu nghiệt, móc quần áo sử dụng kim
loại, ô, các loại dây lõi đồng, chai lọ thủy tinh, vỏ hoặc nắp của các loại đồ hộp đựng thức ăn bằng kim loại...
Pin, đèn tuýp, bóng đèn điện, các loại dao, bật lửa, hộp xịt đựng các sản phẩm có ga...
Các hộp xịt dùng hết các sản phẩm bên trong, mở nắp (khi mở nắp tháo gas phải làm ở môi trường thoáng) rồi mới phân
loại thành rác.

⑬ Rác cỡ lớn
（Rác có kích thước lớn）

Đổ gia dụng, chăn thảm, xe đạp...những đồ dùng có kích thước lớn hơn 50 cm
※ Có thể tự mang đến trung tâm môi trường (miễn phí) hoặc trả phí nếu liên lạc với trung tâm tiếp nhận rác cỡ lớn đến
lấy. Số điện thoại là :☏028-643-5371 (830 yên cho một vật dụng vứt rác)

Rác không thu

Máy tính, ti vi, tủ lạnh, máy giặt, điều hòa, bánh xe, các sản phẩm y tế, ghế sopha có sử dụng khung kim loại, đệm lò

（Rác không thể tiếp nhận）

xo... ※ Hãy liên lạc với nơi bán hoặc nhà thu mua.

Địa chỉ liên hệ: Ban quản lý rác thải: Điện thoại:028-632-2413
Nếu dùng điện thoại thông minh hãy tải ứng dụng 「さん
あ〜る」 theo mã QR để cập nhật ngày thu gom rác và
phương pháp phân loại rác
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Sự kiện vui vẻ

♫

♪
Chuyến thăm quan nhà máy ở Nasu


Chi phí

Ngày 10 tháng 7（Thứ 3）7：00～17：30
Dành cho các bạn du học sinh và người nước ngoài trải nghiệm văn hóa truyền thống, lịch sử, tự nhiên và kỹ thuật của Nhật Bản.
Du học sinh là 2,500 yên, Hội viên của Hiệp hội giao lưu quốc tế TP Utsunomiya（UCIA）là 4,000, người lớn là 4,500 yên, học sinh tiểu
học là 1,500 yên.

Số lượng

Ưu tiên 40 người đăng ký trước.

Đăng ký

Đăng ký bằng cách gửi mail, gọi điện hoặc fax tới UCIA kèm các thoong tin: Tên, địa chỉ, số điện thoại và ngày tháng năm sinh
Thời hạn trả tiền là tới ngày 17 tháng 6 (Chủ nhật)

＠

① Tham quan nhà máy của Bridgstone tại tỉnh Tochigi→ có phiên dịch và hướng dẫn kèm theo.
② Tự do thăm quan bảo tàng, công viên Nasuno・ Nasusosui. Ăn trưa tại công viên Karasugamori
③ Thăm nhà máy nấu rượu Shimazaki, lò luyện lực sỹ→ Thăm hang động và uống thử rượu.

☏

Hiệp hội giao lưu quốc tế Thành phố Utsunomiya (UCIA): 028-616-1870

Hội giao lưu quốc tế♪


Thứ 7 tuần thứ 4 hàng tháng. Thời gian :16:00-18:00



Món Nyokki của Braxin

Món Mỳ thịt bò của Đài loan

Hãy cùng với những người bạn trên khắp thế giới làm
Hãy làm và ăn ngon.

những dãi băng treo Tanabata và cùng thưởng thức văn
hóa Nhật Bản♪
Chi phí

Ngày 21 tháng 6（Thứ 5） Ngày 5 tháng 7（Thứ 5）
10：00～12：30
10：00～12：30



Chế tác những dải băng treo Tanabata

Ngày 23 tháng 6



Lớp dạy nấu ăn gia đình
nước ngoài

Chi phí

Miễn phí

Mang theo

＠

Trung tâm giao lưu quốc tế thành phố Utsunomiya

☏

028-616-1563

Phí nguyên liệu
Tạp dề, khăn buộc đầu

＠

Trung tâm học liệu Kamikawachi

☏

028-674-3131

(Nakazato Cho 181-3)

Tổ chức vào thứ 7 tuần thứ 4 hàng
tháng!

Hãy cùng chúng tôi nhảy điệu Miyakoyosakoi trong lễ
hội quê hương Miya Matsuri




Ngày 5 tháng 8（Chủ nhật）Buổi chiều (Chính thức khai mạc)
Hãy hòa cùng với chúng tôi múa điệu múa quê hương “miyakkoyosakoi” ở lễ hội “Miyamatsuri
Dù bạn chưa múa bao giờ vãn có thể luyện tập cùng chúng tôi ♪
Thời gian luyện tập

Hội trường luyện tập

Ngày 1 tháng 7（Chủ nhật）14:00～16:00 Ngày 8 tháng 7（Chủ nhật）14:00～16:00
Ngày 14 tháng 7(thứ 7) 14:00～16:00 Ngày 18 tháng 7（Thứ 4）19:00～21:00
Ngày 22 tháng 7（Chủ nhật）14:00～16:00

Phòng 302 Trung tâm học liệu Chyuo.

Ngày 28 tháng 7(Thứ 7)19：00～21：00

Phòng Nhật truyền thống, tầng 7 Trung tâm Phúc
lợi xã hội

Ngày 4 tháng 8(Thứ 7)19：00～21：00

Ngày 11 tháng 8 （Thứ 7）12：00～15：00 (Buổi tổng kết)
Đăng ký
☏

Phòng 302 Trung tâm học liệu Chyuo.

Hãy liên lạc với HIệp hội gia lưu quốc tế (UCIA) để đăng ký luyện tập nhé.
Hiệp hội gia lưu quốc tế （UCIA）Điện thoại: 028-616-1870
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がつむいか

にち

ゆうがた

ほんばん

UCIA kỷ niệm 20 năm sáng lập: Giới thiệu bài hùng biện trong cuộc thi hùng biện tiếng Nhật
dành cho người nước ngoài (8)

“Dù khó khăn thế nào cũng nhất định sẽ vượt qua”
Tôi tên là Rigei Rai. Chữ Gei có nghĩa là “nghệ” trong “nghệ thuật, còn chữ “Rai” có nghĩa là nụ hoa.
Bố mẹ tôi đã kỳ vọng tôi trở thành người nghệ sĩ giỏi nên đã đặt cho tôi tên như vậy.
Tôi đã tốt nghiệp khoa Organ điện tử của Trường Đại học Âm nhạc Trung quốc vào năm 2011. Để thực hiện ước mơ của riêng mình, tôi đã tới Nhật
du học vào mùa thu năm 2012.
ở Nhật, tôi đã học tiếng Nhật một năm rưỡi ở Trường tiếng Nhật, sau đó tôi học nửa năm ở Đại học Utsunomiya với tư cách là nghiên cứu sinh, tới
năm 2015 tôi đã thi vào Khoa nghiên cứu đào tạo âm nhạc của chương trình đào tạo sau đại học, Đại học Nghệ thuật Tokyo.
Trong 2 năm học ở chương trình sau đại học có rất nhiều niềm vui, nhưng cũng không ít những khó khăn do vấn đề ngôn ngữ và huấn luyện. Việc
mà tôi không thể quên được đó là việc viết luận văn tốt nghiệp chương trình thạc sĩ. Để không phụ lòng của các thầy cô và gia đình, bản thân tôi
cũng nỗ lực hết mình để không có gì phải hối tiếc. Thế nhưng, cho dù tôi có cố gắng hoàn thành luận văn tới đâu, thầy giáo hướng dẫn vẫn luôn nói
rằng “Cố thêm một chút nữa”, và việc thầy mãi không cho một lời “ok” khiến cho tôi cảm thấy vô cùng áp lực. Thế nhưng, trong thời điểm đó, tôi
đã luôn nhận được những lời động viên ấm áp từ các thầy cô, đặc biệt là sự ủng hộ hết mình của các thầy giáo dạy tiếng Nhật tình nguyện ở Hiệp
hội giao lưu quốc tế Thành phố Utsunomiya (UCIA) tôi đã không bỏ cuộc và vượt qua, hoàn thành chương trình sau đại học vào tháng 3 năm nay.
“Cho dù khó khăn thế nào cũng nhất định vượt qua.”. Tôi đã luôn tin vào lời động viên ấm áp của các thầy cô và đã vượt qua như vậy. Và cũng là
niềm tin cho tôi ở những chặng đường tiếp theo.

※

Đoạn văn trên là trích đoạn một phần trong bài của tác giả. Chúng tôi tiếp tục giới thiệu những bài hùng biện theo thứ tự ở các số sau.
Xin các bạn vui lòng chờ đợi nhé！

Dịch vụ của Tổ chức giao lưu quốc tế thành

Dịch vụ phiên dịch tình nguyện

phố Utsunomiya（UIP）

Để hỗ trợ cho những ngườicòn khó khăn trong
việc giao tiếp bằng tiếng Nhật, chúng tôi có

Tư vấn giải đáp mọi thắ mắc

dịch vụ giúp đỡ bằng cách cử phiên dịch đi
cùng trong trường hợp cần tới các cơ quan

cho người nước ngoài

hành chính (như tới Shiyakusho, cục quản lý
xuất nhập cảnh...
►Từ thứ 2 tới chủ nhật 8:30-19:00

Tiếng Tây Ban
Tiếng Trung

► 1 lần（2 tiếng）2,000 yên

Tiếng

Nha

Tiếng Anh
Quốc

Thái

Tiếng Bồ Đào Nha

►Hãy viết thư đề nghị, trả tiền và đăng ký tại
Trung tâm giao lưu quốc tế thành phố
Utsunomiya.

ＵＩＰ

Thứ hai

Thứ ba

Thứ tư

Thứ sáu

15:00-18:00

☏ 028-616-1564

Chủ nhật tuần thứ 4 hàng tháng (theo lịch hẹn)
“ Ơ~i！” được phát hành bằng các ngôn

Shiyakusho

9:00-12:00

☏ 028-632-2834

Thứ 5

―

―

Thứ 5

Thứ 5

tuần 2

tuần 2

Thứ 5 tuần 2

Trung, tiếng Bồ Đào Nha, tiếng Thái.

(Chỉ trong giờ quy

14:00-17:00

định)

Thứ 5

―

-

Ngoài ra cũng được đăng trên trang web
của hiệp hội giao lưu quốc tế thành phố

Trao đổi về các thủ tục
hành chính ☏

ngữ, Tiếng Nhật dễ hiểu, tiếng Anh, tiếng

15:00-17:00

Thứ 2 tuần thứ 3 hàng tháng（cần đặt hẹn trước）

616-1564

Utsunomiha (UCIA)
http://www.ucia.or.jp. Quý vị cũng có thể
đọc những số phát hành trước tại đây.

Hình ảnh minh họa ở trang 1 do Usui Yurika, Nemoto Natsuki cung cấp.
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