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Mấy điểm cần lưu ý để ngăn ngừa lây nhiễm vi-rút corona chủng mới
Tính tới thời điểm hiện nay (11/2020) việc thực hiện các biện pháp phòng ngừa lây nhiễm vi-rút corona
vẫn còn cần thiết. Chúng tôi mong rằng các bạn thực tập sinh cũng luôn thực hiện các biện pháp ngăn
ngừa lây nhiễm trong cuộc sống hàng ngày. Về những điểm cần lưu ý trong việc phòng chống lây nhiễm
trong cuộc sống ở ký túc xá, chúng tôi xin giới thiệu những thông tin đăng trên mục “Những điểm cần lưu ý
để phòng ngừa lây nhiễm vi-rút corona” của Hiệp hội Thực tập Kỹ năng Quốc tế (OTIT).
Trước khi đi làm


Hãy sử dụng ống nhiệt kế để đo nhiệt độ cơ thể trước khi đi làm. ①Có nhiệt độ trên 37.5℃, ②Có triệu
chứng mệt mỏi giống như đang bị cảm cúm hoặc sốt v.v. Trường hợp nếu cảm thấy sức khỏe của
mình có khác thường so với mọi hôm, thì hãy liên lạc đến người quản lý Thực Tập Sinh của công ty và
đến người quản lý Thực Tập Sinh của nghiệp đoàn.

Khi đi ra ngoài


Khi cảm thấy không được khỏe thì không nên đi ra ngoài.



Hãy mang khẩu trang khi ra ngoài.

Khi về từ bên ngoài


Hãy rửa tay bằng xà phòng cho thật là kỹ lưỡng. Hãy sử dụng khăn tay riêng của mình.



Khi vứt bỏ khẩu trang, khăn giấy, bao tay, thì hãy bỏ vào túi nilon rác và buộc cho thật chặt miệng túi
rác lại rồi hãy mang đi vứt để tránh cho người khác sờ phải.

Khi sống cùng người khác


Khi ở trong nhà, chúng ta cũng cũng nên phải giữ khoản cách (2m) với người khác.



Khi nói chuyện, nên đeo khẩu trang và giữ âm thanh giọng nói của mình vừa phải.



Hãy rửa tay kỹ lưỡng sau khi bị ho và hắt hơi. Hãy sử dụng khăn tay riêng của mình.



Hãy mở cửa sổ để thay đổi không khí trong phòng, khoảng 2 lần trong 1 tiếng đồng hồ.



Hãy sát trùng những đồ vật có người khác dùng chung (điều khiển máy, tủ lạnh, công tắc điện, máy
sấy tóc) sau khi bạn đã dùng.



Hãy đóng nắp bồn cầu rồi mới xả nước sau khi đã sử dụng.

【Khi ăn cơm】


Hãy rửa tay thật kỹ lưỡng trước và sau khi ăn cơm.



Hãy chuẩn bị cho mỗi người mỗi đĩa riêng khi ăn cơm.

【Khi đi tắm】


Hãy sử dụng khăn tắm riêng của mình.



Hãy sử dụng phòng tắm theo thuần tự.

【Khi đi ngủ】


Nếu có khả năng thì nên giữ khoản cách xa với nhau khi ngủ cùng phòng với người khác.



Nếu có khả năng thì hãy nên ngủ kiểu quay đầu nghịch hướng với nhau.

“Những điểm cần lưu ý trong phòng ngừa lây nhiễm vi-rút corona chủng mới” (OTIT)
https://www.otit.go.jp/CoV2/
Đây là những thông tin được soạn thảo bằng tiếng Việt và tiếng Nhật đơn giản và dễ hiểu về những
vấn đề như cách phòng chống lây nhiễm, hỗ trợ đời sống, tư cách lưu trú… Các bạn cùng tham khảo.
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ベトナム語版

Bạn Của Thực Tập Sinh Kỹ Năng

Hãy thử sức với cuộc thi viết tiếng Nhật của JITCO
ベトナム語版

Hàng năm JITCO đều tổ chức “Cuộc thi viết tiếng Nhật cho Thực tập sinh/tu nghiệp sinh người
nước ngoài”. Việc viết bài bằng tiếng Nhật không phải là dễ dàng, nhưng chúng tôi xin giới thiệu một vài
ý tưởng để các bạn có thể viết được những bài hay. Các bạn cùng thử sức nhé.
Về những điều khoản gửi bài dự thi viết tiếng Nhật năm 2021, chúng tôi sẽ đăng tải vào đầu tháng 2.
Rất mong các bạn tích cực gửi bài dự thi!
Cùng thử sức viết bài
✏Lựa chọn một đề tài
Sau khi đến Nhật, chắc hẳn các bạn cũng đã trải qua nhiều kinh nghiệm vui, buồn, ngạc nhiên, đau
khổ… Khi lựa chọn đề tài cho bài viết, các bạn hãy lựa 1 trong số những trải nghiệm đó. Việc xảy ra
thế nào, ai nói gì, bạn nghĩ gì… hãy viết cụ thể thì sẽ truyền tải được điều mình muốn nói.
✏Viết những điều mà chỉ có mình mới viết được
Ví dụ: Nếu viết về cảm tưởng của mình là “Đường xá ở Nhật Bản rất sạch sẽ” thì sẽ có rất nhiều người
viết được như vậy. Nhưng nếu bạn viết theo kiểu “Vì sao đường xá ở Nhật lại sạch đẹp: Tôi đã biết lý
do sau khi hỏi bạn đồng nghiệp” đồng thời kể cụ thể về trải nghiệm của mình thì sẽ rất hay.
✏Làm sao đặt tiêu đề cho hấp dẫn
Đừng đặt tiêu đề rõ ràng như “Cuộc sống của tôi” hay “Kỷ niệm của tôi với nước Nhật” mà nên chọn
cách đặt tiêu đề sao cho người đọc cảm thấy tò mò “Không hiểu nội dung bài này viết về gì nhỉ”, sẽ
hấp dẫn hơn.
Sau đây là đường link của tuyển tập những bài viết trúng giải trước đây, các bạn cùng tham khảo.
Tuyển tập các bài viết giải cao
https://www.jitco.or.jp/ja/service/guidebook/#contest_pc
Các bạn vào mục “Bạn của Thực tập sinh” phần Tiếng Nhật/Văn hóa Nhật Bản ＞ Cuộc thi viết tiếng
Nhật của Thực tập sinh Kỹ năng-Tu nghiệp sinh nước ngoài.
https://www.jitco.or.jp/webtomo/

Hãy hiểu tình cảm người Nhật qua manga ― Nói chuyện trên xe điện ―
Em gái, gọi điện thoại
trên tàu là ồn ào, gây
phiền đấy!

Này, hôm nọ mình
vào tiệm café
trước cửa ga.

À, cái gì cơ?
Hiểu rồi, ừ.

Bánh ngọt ở đấy
ngon lắm…

Nói chuyện thế kia
thì không ồn ào sao!

Cô Marui bị người ngồi cạnh nhắc nhở nhưng có vẻ chưa thật tâm phục khẩu phục…
Trong bối cảnh dịch bệnh do vi-rút corona hiện nay, khi đi xe điện, chúng ta hãy hạn chế cả việc goi điện thoại lẫn nói
chuyện với nhau nhé.
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Kozokotoshi, tsuranuku, bou no gotokimono – Năm ngoái rồi năm nay, dòng thời gian vẫn chảy, chẳng đổi thay. (Thơ Haiku của Kyoshi)
Bài thơ Haiku nói về dòng thời gian trôi mãi không có lúc nào ngừng, có nhắc tới từ “toshi” (năm) và “nichi” (ngày). Những từ thuần Nhật như vậy chúng
ta thường gặp nhiều trong khi nghe nói hàng ngày hơn là những từ vực tiếng Hán trong sách giáo khoa. Ví dụ, chúng ta ít khi nghe từ “issakujitsu” (nhất
tạc nhật) hay “issakunen” (nhất tạc niên) mà thường nghe từ “ototoi” (hôm qua) hoặc “ototoshi” (năm ngoái), vì cách nói như vậy dễ nói dễ nghe và dễ
hiểu hơn.
Từ “ototoi” và “ototoshi” bắt nguồn từ chữ “ochinohi” và “ochinotoshi” có nghĩa là “ngày được chờ đợi”, “năm được chờ đợi”. Còn từ “asatte” (ngày mai)
thì chữ Hán đọc là “myougonichi” và “shiasatte” (ngày kìa) được đọc là “myou-myougonichi”!
去年与今年，相连如木棍（高浜虚子）
将不会有一瞬停止的时光的流逝划分开的词语中选取「年」和「日」为例。
生活中听到、所说的词语中，比起成语，更多的是很早以前就开始使用的大和语（译注：日本固有的语言，特指现代日本语中非汉语、外来语的部分）。比
起「一昨日（いっさくじつ）・ 一昨年（いっさくねん）」
，「おととい・ おととし」说起来、听起来更简单，也更容易理解。
「おととい・ おととし」的语源来自于「遠ちの日・ 遠ち年」。
「あさって」来自于「明後日」、「しあさって」来自于「明明後日」！
Kozo kotoshi tsuranuku bō nogotoki mono (Kyoshi)
Kinuha ang “toshi”(taon) at “hi”(araw) mula sa mga salitang naghihiwalay sa daloy ng oras nang hindi pinuputol ang panahon.
Ang mga salitang naririnig at sinasabi sa pang-araw-araw na pamumuhay ay marahil mas marami ang tradisyonal na salita kaysa sa mga
idioms. Ito ay sapagkat ang "Ototoi / Ototoshi" ay mas madaling sabihin, mas madaling pakinggan, at madaling maunawaan kaysa sa
"Issakujitsu / Issakunen". (ang araw bago kahapon / ang taon bago ang nakaraang taon)
Ang “Ototoi / Ototoshi” ay nagmula sa salitang “Ochi no hi / Ochitoshi”
Ang “Asatte” ay “Myougonichi” at ang “Shiasatte” ay “Myou-myougonichi”!

Tahun Lalu dan Tahun Ini Bersatu Bagaikan Ditusuk Batang Kayu (Haiku oleh Takahama Kyoshi)
Soal kali ini tentang “tahun” dan “hari” dari antara kata yang membagi aliran waktu yang tak pernah berhenti sejenak pun.
Kata-kata yang didengar dan diucapkan dalam kehidupan sehari-hari banyak yang merupakan kata-kata Yamato yang sudah ada sejak dulu daripada jukugo (kata
majemuk). Sebab dibanding kata issakujitsu (kemarin lusa) dan issakunen (dua tahun lalu), kata ototoi dan ototoshi lebih mudah diucapkan, didengar dan dimengerti.
Asal kata ototoi dan ototoshi adalah ochinohi dan ochitoshi. Asatte (besok lusa) adalah myogonichi , sedangkan shiasatte (tiga hari kemudian) adalah myomyogonichi.
โคะโซะโคะโตะชิ สึ ระนุคุโบโนะโกะโตะกิโมะโนะ (โดย เคียวชิ) เป็ นกลอนไฮกุที่แปลได้วา่ ปี ก่อนกับปี นี้ เชื่อมต่อกันเหมือนแท่งไม้ที่ไม่ขาดตอน
จากคําที่ใช้แบ่งช่วงกระแสเวลาที่ไหลต่อเนื่องกันไม่ขาดสายแม้เพียงชัว่ ขณะ จะขอยกคําว่า “ปี ” กับ “วัน” ขึ้นมากล่าวถึง
คําที่ได้ฟังและใช้พดู ในการดําเนินชีวิต ส่ วนใหญ่เป็ นภาษายามาโตะ (ภาษาญี่ปุ่นดั้งเดิม) แต่โบราณที่มาจากคําพังเพย ทั้งนี้กเ็ ป็ นเพราะคําเหล่านั้น เช่น “โอะโทะโทะอิ-โอะโทะโทะชิ” พูดง่าย ฟังง่ายและเข้าใจง่ายกว่าคําว่า “อิตซะคุจิตสึ -อิตซะคุเน็ง”
(ต่างก็มีความหมายว่า “เมื่อวานซืน-สองปี ก่อน”)
“โอะโทะโทะอิ-โอะโทะโทะชิ” นั้นมาจากคําว่า “โอะจิโนะฮิ-โอะจิโทะชิ” ส่ วน “อะซัตเตะ” ก็คือ “เมียวโกะนิจิ” และ “ชิอะซัตเตะ” ก็คือ “เมียวเมียวโกะนิจิ”

េយង
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ងយ�្ដ ប់និ ង ងយយល់ ជ ងពកយ「一昨日・一昨年」។ េដើ ម កំ េណើ តពកយ「おととい・おととし」គឺ 「 遠ちの日・遠ち年」
។ 「あさって」គឺជ「明後日」、
「しあさって」គជ
ឺ 「明明後日」！
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Өнгөрсөн жил Энэ жил Нэвт гарах саваа лугаа адил (Кёши (Хайкү шүлэгч))--去年今年貫く棒の如きもの(虚子)
Нэг ч хором тасалдалгүйгээр урсах цагийн урсгалыг хуваадаг үгнүүд дотроос “Он жил”, “Өдөр хоног”-ийг авч үзье.
Өдөр тутам сонсогддог ярианы хэлэнд “Жюкүго” буюу 2-оос илүү ханзнаас бүрдсэн үгнүүдээс илүү эртнээс хэрэглэгдэж ирсэн “Ямато үг / 大和言葉” буюу уугуул Япон
үгнүүд зонхилдог байх. Уржигдар, уржнан жил гэж хэлэхэд “Issaku-jitsu / 一昨日, Issaku-nen / 一昨年” гэж хэлснээс “Ototoi / おととい, Ototoshi / おととし” гэж хэлсэн нь
хэлэхэд хялбар, сонсоход хялбар бөгөөд ойлгоход ч хялбар учраас юм.
“Уржигдар” буюу “Ototoi / おととい”-ын үгийн гарал нь ”Ochino-hi / 遠ちの日”, “Уржнан жил” буюу “Ototoshi / おととし”-гийн үгийн гарал нь “Ochi-toshi / 遠ち年”. “Нөгөөдөр”
буюу “Asatte /あさって”-гийн үгийн гарал нь “Myo-go-nichi / 明後日”, “Нөгөөдрийн маргааш” буюу “Shi-asatte / しあさって”-гийн үгийн гарал нь ”Myo-myo-go-nichi / 明明後日”.
や

い っ さ く じ つ

を

ま と こ

と ば

い っ さ く ね ん

ひ

を

と し

み ょ う ご に ち

みょうみょうごにち

Time pierces last year and this year like a stick. (Kyoshi Takahama)
Here, focus is placed on “year” and “day” among words that mark off the perfectly seamless flow of time.
Words that are heard and spoken in daily life are mostly Yamato-kotoba, or traditional words of Japanese origin, rather than compound words of Chinese origin. For
example, as words meaning last year and the year before last year, “ototoi / ototoshi” are easier to say, hear and understand than “issakujitsu / isssakunen”, although they
are written using the same kanji characters.
“Ototoi / ototoshi” originally come from the term “ochinohi / ochitoshi” (faraway day / faraway year). “Asatte,” which can also be read as “myogonichi,” means the day
after tomorrow, and “shiasatte,” which can also be read as “myomyogonichi,” means two days after tomorrow.
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