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NAPIA Tกp 43 NกI DUNG Sก 6/2018
（NAPIA Tiกng Viกt VOL.1

Phát hành 6/2018）

NAPIA là bกn tin Āưกc phát hành bกi Hiกp hกi Giao lưu Quกc tกnh Nagasaki dành cho ngưกi nưกc ngoài.
Biên tกp: Hiกp hกi Giao lưu Quกc tก tกnh Nagasaki

Bกn có biกt Hiกp hกi Giao lưu Quกc tก tกnh Nagasaki? Chúng tôi
như là mกt cกu nกi Nagasaki vกi các quกc gia khác nhau. Chúng tôi
cung cกp nhiกu thông tin liên quan Āกn giao lưu quกc tก và cuกc
sกng ก Nagasaki. Mก cกa tก thก Hai Āกn thก Sáu hกng tuกn, tก
9:00 Āกn 17:30. (Trก thก Bกy, chก nhกt, ngày lก) Tกi sกnh giao lưu
Āưกc sก dกng tก do có sách và các tกp giกi thiกu liên quan Āกn giao
lưu quกc tก. Các bกn cก tก nhiên ghé thăm nhé!
“Trang Facebook” chính thกc cกa Hiกp hกi Giao lưu Quกc tก tกnh Nagasaki ก Āây!
Āưกng dกn trang Facebook:
Nhớ bấm “Thích” và
https://www.facebook.com/nia.nagasaki/
“Theo dõi” chúng hôi nhé!
Āưกng dกn trang web Hiกp hกi Giao lưu Quกc tก tกnh Nagasaki
http://www.nia.or.jp/

Facebook Page
QR Code

Āang tก chกc: “Cùng trò chuyกn vกi Āiกu phกi viên Giao lưu Quกc tก (CIR)”! (Thก Tư
hกng tuกn 16:00-17:00)
Bกn có muกn trò chuyกn vui vก cùng Āiกu phกi viên Giao lưu Quกc tก (CIR)
tกnh Nagasaki Āกn tก Mก, Trung Quกc, Hàn Quกc không? Bกt kỳ ai cũng có
thก tham gia tก do, nên các bกn hãy tก nhiên Āกn vกi chúng tôi nhé. Cùng nói
tiกng Anh, tiกng Trung Quกc, tiกng Hàn Quกc vui vก nào! Rกt mong sก tham gia
Āông Āกo cกa mกi ngưกi!
*Vui lòng xem trang chก, trang Facebook cกa hiกp hกi hay gกi Āiกn thoกi Āก biกt thกi gian
phân bก Āiกu phกi viên cũng như các thông tin chi tiกt khác.
*Vui lòng kiกm tra trưกc vì có trưกng hกp thay Āกi Āกt xuกt Āiกu phกi viên Giao lưu Quกc tก
(CIR) Āưกc Āiกu phái và thกi gian Āiกu phái.

Azalea “Cùng tán gกu bกng tiกng Nhกt nào! Chatting in
Japanese” (Thก Năm hกng tuกn 13:30 ~)
Tก chกc trò chuyกn tก do bกng tiกng Nhกt vกi ngưกi nưกc ngoài sกng tกi tกnh
Nagasaki! Xin mกi các bกn Āang hกc tiกng Nhกt, muกn nói tiกng Nhกt Āกn tham
gia!!

Mกng lưกi tiกng Nhกt “Lกp hกc tiกng Nhกt” tกi Nagasaki
Chúng hôi mở nớp học hiếng Nhậh dành cho người nước ngoài nưu hrú hại Nagasakil Các bạn muốn học
hiếng Nhậh vui nòng niên hệ với địa chỉ bên dưới!!
*Cũng có hổ chức hại nầu 2 hrường Kyudejimashin (6-1 Dejima-machi, Nagasaki-shi)l
Điện hhoại niên hệ: 095 – 821 - 6454

Q1：Vui lòng cho biกt tên cกa bกn.
Tôi là Ngกy Giai Ninh. Hãy gกi tôi là Wei Chianin.

Q2：Quê bกn ก Āâu?
Quê tôi ก Tก Tก Cáp Nhĩ tกnh Hกc Long Giang. Āây là thành phก lกn thก 2 cกa tกnh Hกc Long Giang, nกm ก
miกn Bกc Trung Quกc. Tก Tก Cáp Nhĩ nกm gกn Cáp Nhĩ Tân. Āây là nơi có dân sก Āông và mùa Āông rกt lกnh. Nông
nghiกp rกt phát triกn và rau quก, trái cây ngon hơn các thành phก lกn. Āây cũng là nơi chính gกc cกa các món ăn
Āông Bกc nên tôi rกt mong Āưกc vก quê vào kỳ nghก hè, Āưกc ăn các món ngon ก nhiกu cกa tiกm khác nhau. Có Āiกu
sก mกp lên nên cกn phกi chú ý!!
Tuy quê tôi ก Tก Tก Cáp Nhĩ nhưng nơi làm viกc ก Thưกng Hกi. Tôi tกng là giáo viên tiกng Nhกt cกa trưกng Āกi
hกc Hกi Dương Thưกng Hกi. Tôi sกng ก Thưกng Hกi 16 năm nhưng vกn còn nhiกu Āiกu chưa biกt hกt. Tôi chก có thก
nói là văn hóa Āกi sกng cกa quê tôi miกn Bกc Trung Quกc và Thưกng Hกi miกn Nam Trung Quกc rกt khác biกt. Sก
khác biกt tuy lกn nhưng Āiกm không thay Āกi gì mกy là có món ăn ngon. Nกu có dกp, bกn nhกt Āกnh hãy Āกn Tก Tก
Cáp Nhĩ và Thưกng Hกi mกt lกn nhé. Và hãy cกm nhกn sก khác biกt giกa 2 miกn Nam Bกc Trung Quกc.

Q3：Tกi sao bกn lกi Āกn Nhกt Bกn?
Do nghĩ rกng là mกt giáo viên tiกng Nhกt thì viกc tiกp xúc vกi ngôn ngก và văn hóa bกn xก sก giúp tôi trก thành
mกt giáo viên tกt hơn nกa, Āกng thกi tôi cũng muกn sกng ก Nhกt thก xem sao nên Āã tham gia กng tuyกn chương trình
JET. Vกi tôi, viกc Āưกc Āกn Nagasaki là mกt vก thu hoกch bกt ngก. Nagasaki có nhกng Āกc trưng mà các thành phก
khác ก Nhกt không có, và tôi nghĩ Āây là cơ hกi quý giá Āก có thก nhìn văn hóa Nhกt Bกn v.v. tก mกt quan Āiกm khác.
Tôi sก cก gกng Āก 1 năm ก Āây trก nên có ý nghĩa hơn.

Q4：Bกn thích nhกng gì?
Tôi thích tiกu thuyกt và phim trinh thám. Tiกp theo, tôi cũng thích du lกch. Sau khi Āกn nhกn nhiกm vก không lâu,
tôi Āã Āi trưกc hกt là nกi thành Nagasaki và công viên Bio Park cũng như các nơi trong tกnh. Nกu có chก nào hay nกa
thì nhก chก tôi vกi nhé!!

Hกi anh Will, chก Son - Āiกu phกi viên Giao lưu Quกc tก (CIR) tกnh Nagasaki!
Q1：Quê cกa 2 bกn ก Āâu?
Anh Will: Tôi xuกt thân tก mกt vùng quê ก bang Virginia, Mก.
Chก Son: Quê tôi là Busan, Hàn Quกc. Tôi Āã phกi lòng cกnh sกc
Nagasaki tก cái nhìn Āกu tiên do rกt giกng Busan ก Āiกm có
nhiกu cกng và Āưกng dกc. Busan là Āกa Āiกm du lกch vกi กm
thกc, mua sกm, giกi trí và tôi Āกc biกt khuyกn khích các bกn
ngกm cกnh Āêm ก cกu Gwangan và thưกng thกc กm thกc
Āưกng phก ก chก quกc tก!
Q2：Hãy cho chúng tôi biกt Āiกu thú vก ก Nagasaki!
Anh Will: Các bกn Āกc giก cกa “NAPIA”, các bกn có biกt là nกu cùng là ngưกi nưกc ngoài nกp Āơn Āăng ký kกt hôn ก
กy ban thành phก Nagasaki thì cũng Āưกc công nhกn ก nưกc cกa ngưกi Āó không? Không chก ngưกi Nhกt
kกt hôn vกi ngưกi nưกc ngoài mà cก ngưกi nưกc ngoài vกi nhau cũng có thก “kกt hôn quกc tก” tกi Nhกt.
Tôi cũng Āã kกt hôn quกc tก bกng phương pháp này vào tháng 5.
Chก Son: Nagasaki có nhiกu món ngon nên rกt vui khi thưกng thกc กm thกc ก Āây. Nhưng khi có bกn tก Hàn Quกc Āกn
chơi thì hơi rกc rกi vì có quá nhiกu cกa tiกm muกn Āi (cưกi). Ngoài ra rกt thú vก khi phát hiกn ra nhiกu dกu
tích chกng minh Nagasaki có mกi quan hก sâu sกc vกi Hàn Quกc như cách gกi chim ác là (kasasagi) là
“kachikarasau” (tiกng Hàn Quกc là “kachi”), hay gกi bกn bè (tomodachi) là “chingu” (tiกng Hàn Quกc
cũng giกng vกy) v.v.

Các thành phก, thก trกn, Āoàn thก trong tกnh Nagasaki tก chกc nhiกu sก kiกn giao lưu quกc tก Āa dกng. Lกn này,
chúng tôi sก giกi thiกu vกi các bกn vก hoกt Āกng cกa thành phก Iki!

“Hกc cกng sinh Āa văn hóa và giao lưu quกc tก tก lกch sก - văn hóa cกa ngưกi gกc Nhกt sกng ก Hawaii”
Vกi mกc Āích khích lก ý thกc giao lưu quกc tก và cกng sinh Āa
văn hóa, tก tháng 8 năm ngoái, thành phก Iki Āã mกi anh Sueda
Matthew Āกn làm viกc vกi tư cách Āiกu phกi viên Giao lưu Quกc
tก. Anh Matthew là ngưกi gกc Nhกt Āกi thก tư Āกn tก Hawaii. 2
loกi chương trình giao lưu quกc tก khกi Āกu vกi anh Matthew làm
trung tâm là “Cà phê cกa Matthew” và “Giก hกc tกn nơi bกi Āiกu
phกi viên Giao lưu Quกc tก”. Kก tก khi bกt Āกu thกc hiกn, chương
trình nào cũng Āưกc nhiกu ngưกi, tก hกc sinh tiกu hกc Āกn ngưกi
lกn tuกi Āánh giá cao.
Trưกc tiên, “Cà phê cกa Matthew” là sก kiกn giao lưu quกc tก Āưกc tก chกc mกi tháng 1 lกn. Chก Āก mกi lกn khác
nhau. Xin Āưกc giกi thiกu 2 trong sก 5 lกn Āã thกc hiกn tก trưกc Āกn nay.
Chก Āก thก nhกt là “Iki trong con mกt ngưกi nưกc ngoài”, là sก kiกn Āưกc tก
chกc vกi 2 khách mกi ngưกi Trung Quกc và Hàn Quกc bên cกnh Matthew.
Chương trình diกn ra vกi hình thกc thกo luกn, hกi Āáp mกt cách thกng thกn không
ngกn ngกi vก “กn tưกng Āกu tiên vก Iki?”, “Āกa Āiกm yêu thích cกa bกn ก Iki?”,
“tiกng Āกa phương Iki yêu thích?”, “Āiกu gì khiกn bกn vui mกng khi Āưกc ngưกi
Nhกt hiกu?” v.v. dành cho 3 ngưกi vกn sinh ra và lกn lên ก nưกc ngoài. Quan Āiกm
cกa 3 ngưกi vกa mกi mก lกi Āกc Āáo nên vกi ngưกi tham gia, Āây là thกi gian rกt
có ý nghĩa khi có thก biกt Āưกc sก hกp dกn mกi cกa Nhกt Bกn, cกa Āกa phương mà
mình sinh sกng.
Thก hai là sก kiกn vก chก Āก “Cùng làm món ăn truyกn thกng cกa Hawaii”. Tกt cก thành viên tham gia Āeo tกp
dก, cùng làm món cơm Poke và món chè nưกc dกa bกt bán, nưกc sกt xoài. Ai cũng Āกy hกng thú vกi nhกng nguyên
liกu lกn Āกu tiên dùng Āก nกu ăn như bกt bán, xoài v.v. Món nào cũng có thก làm mกt cách Āơn giกn và cuกi cùng tกt cก
mกi ngưกi Āกu thưกng thกc ngon lành.
Sกp tกi, chúng tôi Āang lên kก hoกch mกi các khách mกi ngưกi nưกc ngoài khác sกng trong thành phก, ngoài
Hawaii (Mก), Āก gia tăng cơ hกi biกt vก văn hóa cũng như sก hกp dกn cกa các nưกc.
Vกi “Giก hกc tกn nơi bกi Āiกu phกi viên Giao lưu Quกc tก”, Āiกu phกi viên Giao lưu Quกc tก sก trกc tiกp Āกn các
trưกng tiกu hกc, PTCS, PTTH, nhà văn hóa, hกi phก nก v.v. theo nguyกn vกng cกa các tก chกc này Āก nói vก lกch sก,
văn hóa và phong tกc, xã hกi cกng sinh Āa văn hóa cกa Hawaii và mก lกp hกi thoกi tiกng Anh Āơn giกn.
Chúng tôi Āem Āกn cho mกi ngưกi dân thành phก cơ hกi suy nghĩ vก chก Āก “Thก giกi cกng sinh Āa văn hóa lý
tưกng trong tương lai là gì?” bกng cách phát huy nกn tกng cกa ngưกi gกc Nhกt sinh ra và lกn lên ก Hawaii, thông qua
nguกn gกc cกa bกn thân và văn hóa, lกch sก di dân cกa Hawaii.
Thành phก Iki là Āกo xa Āกt liกn nhưng làn sóng toàn cกu hóa cũng Āang tกng chút mกt lan Āกn hòn Āกo này.
Trong tương lai, vกi sก hoกt
Āกng năng nก cกa các Āiกu phกi
viên Giao lưu Quกc tก, chúng tôi hi
vกng ý thกc vก giao lưu quกc tก
cกa ngưกi dân trong thành phก
Āưกc nâng cao, Āก xã hกi cกng sinh
Āa văn hóa tกt Āกp Āưกc mก rกng
hơn nกa.

Hiกp hกi chúng tôi กng hก các hoกt Āกng giao lưu, hกp tác quกc tก diกn ra trong tกnh Nagasaki!
Các bกn có muกn truyกn tกi thông tin vก hoกt Āกng giao lưu, hกp tác quกc tก Āang diกn ra ก Āกa phương, Āoàn thก cกa mình
trên tกp chí quกng cáo tiกng nưกc ngoài “NAPIA”, trên Facebook chính thกc cกa hiกp hกi không? Quý vก có quan tâm xin
vui lòng liên hก vกi hiกp hกi chúng tôi!

Chúng tôi Āang phát miกn phí sách hưกng dกn hกu ích!
Hiกp hกi chúng tôi soกn thกo sách hưกng dกn hกu ích và phát miกn phí cho ngưกi nưกc ngoài Āang lưu trú trong
tกnh. Chúng tôi sก giกi thiกu vก sách hưกng dกn Āó, rกt mong có ích cho các bกn! Xin lưu ý, tกt cก sách hưกng dกn
Āกu Āưกc Āăng tกi trên trang chก cกa hiกp hกi!
“Sách hưกng dกn Āกi sกng ก Nagasaki”

Là sách tกng hกp các thông tin cơ bกn cกn thiกt trong Āกi sกng ก Nagasaki. Bกng quyกn sách này, các
bกn có thก biกt nhกng luกt lก và phép กng xก ก Nhกt và Nagasaki như nhกng viกc liên quan Āกn lưu trú,
nhกng viกc có thก thกc hiกn ก กy bกn thành phก, กy ban Āกa phương, luกt giao thông, cách Āก rác v.v. ก
Nhกt. Chก cกn xem sách này, bกn có thก giกi tกa nhกng thกc mกc và cก nhกng bกt an trong cuกc sกng
mกi. Āây là mกt quyกn sách thกt sก hกu ích Āก bกt Āกu cuกc sกng phong phú ก Nagasaki!
Ngôn ngก Āáp กng: tiกng Nhกt, tiกng Anh, tiกng Trung Quกc, tiกng Hàn Quกc
URL：http://www.nia.or.jp/record/files/medias/07link/seikatugaido.pdf
“Cuกn sách sก dกng khi Āi bกnh viกn”

Āúng như tên gกi cกa nó, cuกn sách hưกng dกn này Āưกc soกn thกo Āก giúp các bกn ngưกi nưกc ngoài
khi Āi bกnh viกn. Trong sách có Āăng tกi thông tin vก nhกng Āก dùng cกn thiกt khi Āi bกnh viกn, loกi
bกnh viกn, các hình vก phác thกo và bกng danh sách bก phกn cơ thก cùng triกu chกng bกnh Āก truyกn Āกt
tình trกng bกnh. Trong sách còn Āính kèm phiกu hกi bกnh nên bกn chก cกn Āiกn sกn sก giúp ích trong viกc
giao tiกp trong bกnh viกn suôn sก. Āây là mกt cuกn sách mกng, kích cก nhก nên chก cกn Āem theo bên
ngưกi 1 quyกn sก rกt tiกn lกi cho bกn trong nhกng trưกng hกp khกn cกp!
Ngôn ngก Āáp กng: tiกng Nhกt, tiกng Anh, tiกng Trung Quกc, tiกng Hàn Quกc
URL：http://www.nia.or.jp/record/files/medias/iryouguide.pdf
“Hãy chuกn bก sกn! Trưกc khi thiên tai xกy ra!!”
ก Nagasaki, bão thưกng Āกn nhiกu vào khoกng tháng 6 ~ tháng 10 hกng năm. Kèm theo Āó có khi phát sinh lũ
lกt v.v. tกi các Āกa phương. Ngoài ra, Nhกt Bกn Āưกc cho là nưกc có nhiกu Āกng Āกt, tháng 4 năm ngoái khi xกy ra
Āกng Āกt Kumamoto, ก Nagasaki cũng Āã có Āกng Āกt tâm chกn mกnh nhกt là 5 Āก mกnh. Quyกn sách này tกng
hกp các thông tin vก nhกng gì phกi chuกn bก trưกc thiên tai xกy ra và cách กng phó khi thiên tai xกy ra v.v. Āกi
Āกn khi xกy ra thiên tai thì Āã muกn! Āây chính là 1 quyกn sách “Trưกc khi thiên tai xกy ra!!”
Ngôn ngก Āáp กng: tiกng Nhกt, tiกng Anh, tiกng Trung Quกc, tiกng Hàn Quกc
URL：http://www.nia.or.jp/record/files/medias/07link/saigai.pdf

Hãy chก cho cก bกn mình biกt nhé!

Nกu có thกc mกc vก NAPIA, vui lòng liên hก.

Hiกp hกi Giao lưu Quกc tก tกnh Nagasaki
Nagasaki International Association
2-11 Dejima-machi, Nagasaki-shi TEL：095-823-3931
E-mail：nia@nia.or.jp

FAX：095-822-1551

HP：http://www.nia.or.jp

