
 LỄ HỘI GIAO LƯU VĂN HÓA ĐA KHU VỰC NĂM 2019 

  

HỘI THI PHÁT BIỂU BẰNG NGÔN NGỮ KẾ THỪA, TIẾNG MẸ ĐẺ 

CỦA NGƯỜI ĐANG SỐNG TẠI NƯỚC NGOÀI LẦN THỨ 5  

 

~~~ TUYỂN NGƯỜI PHÁT BIỂU ~~~ 

  

Đối với những người sống trong gia đình tiếng Nhật mà không phải tiếng mẹ đẻ, bạn có muốn thử phát 

biểu bằng tiếng mẹ đẻ của mình không? Có thể nói trái tim của chúng ta được tạo ra bằng ngôn ngữ,các bạn hãy 

truyền tải trái tim của các bạn bằng ngôn ngữ của các bạn. 

Thời gian tổ chức: Thứ 7 ngày 2 tháng 11 năm 2019(từ 13:30 đến 16:30)  

Địa điểm：Cuộc thi tổ chức tại  Phòng văn hóa Quốc tế đại học Suzuka.  

[Nội dung]: Phát biểu bằng tiếng mẹ đẻ, ngôn ngữ thừa kế. 

[Chủ đề]: Tự do. Tham khảo phần hướng dẫn làm 1 bài diễn thuyết. 

[Điều kiện tham gia]: Đang cư trú, học tập, hoặc làm việc tại tỉnh Mie, ngôn ngữ mà mình hoặc trong gia 

đình không phải là tiếng Nhật. Tuổi tác, quốc tịch bất kì (tiếng Nhật không phải tiếng mẹ đẻ hoặc trong gia đình 

không sử dụng tiếng Nhật nhưng mang quốc tịch Nhật vẫn có tư cách tham gia). 

[Cách thức đăng kí]: Trước thứ 4 ngày 2 tháng 10 năm 2019 Gửi bản đăng kí và bài phát biểu(Có ghi ở mục 

1 và 2 bên dưới) về phòng tổng vụ Đại học SUZUKA. Xin vui lòng gửi kèm file theo email. Trong trường hợp 

không thể gửi mail hãy trao đổi chúng tôi. 

(1) Mẫu đơn đăng kí (có thể tải về từ trang https://www.suzuka-iu.ac.jp/event_info/201906191-140/) 

(2) Bài phát biểu (khổ giấy A4, Bằng tiếng mẹ đẻ ,ngôn ngữ kế thừa. Phía dưới kèm theo bản dịch tiếng Nhật 

[Nơi đăng kí]:〒 510-0298 鈴鹿市郡山町６６３－２２２総務課 TEL:059-372-2121  

FAX: 059-372-2827 Email：tabunka@suzuka-jc.ac.jp 

[Sơ kết]: Kiểm duyệt sẽ được tiến hành trước thứ 2 ngày 21 tháng 10 và thông báo thí sinh đủ điều kiện tham 

gia hội thi vào ngày 2 tháng 11. 

[Tiêu chí xét duyệt]: Thời gian phát biểu từ 3 đến 5 phút. Tiêu chí xét duyệt sẽ dựa trên Chủ đề, Nội dung Cấu 

tạo bài, và Cách diễn thuyết. Hãy tham khảo ‘Cách thức làm một bài diễn thuyết’ và ‘Tiêu chí xét duyệt’.  

[Lưu ý] Trong trường hợp bài viết bị phát hiện trùng lặp với bài phát biểu trước thì sẽ mất tư cách dự thi, và 

mọi kết quả sẽ bị hủy bỏ. 

[Phần thưởng]: Giấy khen dành cho người chiến thắng, giấy chứng nhận đặc biệt khi tham dự cuộc thi và thêm 

một phần quà lưu niệm từ ban tổ chức.  

[Ban tổ chức]: Đại học SUZUKA. Quỹ hiệp hội giao lưu quốc tế Suzuka. 

[Tài trợ]: Hội đồng giáo dục tỉnh Mie, Quỹ giao lưu quốc tế tỉnh Mie, Hội đồng giáo dục thành phố Suzuka, 

Hiệp hội phúc lợi xã hội Suzuka, Hội đồng giáo dục thành phố Tsu 

KỈ NIỆM GIAO LƯU QUỸ TÀI TRỢ QUỐC TẾ NAKASHIMACÔNG 

TÁC GIAO LƯU, HỖ TRỢ DU HỌC SINH,SINH VIÊN NHẬT BẢN 
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