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小学低学年の児童を対象に国語の楽しさを知ってもらおうと、イラストを多用してつくった問題で「毎日小学生新聞」に長期連載。
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Số mùa mùa thu, 10/2021

Cách bỏ rác để phòng tránh lây lan trong đại dịch vi-rút corona chủng mới
Ở Nhật Bản, nhà ở thường nằm sát nhau. Để không ảnh hưởng tới cuộc sống của hàng xóm láng
giềng thì khi bỏ rác ta cũng cần có một số lưu ý. Các bạn thực tập sinh kỹ năng chắc cũng được công
ty hoặc nghiệp đoàn tiếp nhận hướng dẫn về quy định bỏ rác ở nơi ở hoặc ký túc xá. Nhằm ngăn ngừa
dịch bệnh lây lan, khi bỏ rác ta hãy cùng nhau thực hiện một số điểm sau đây nhé.

— 5 điểm cần lưu ý khi bỏ rác sinh hoạt —

1.

Khi bỏ rác, hãy
buộc chặt miệng

2.

túi!

Khi buộc miệng túi,

3.

hãy ép cho không khí
ra hết rồi hãy buộc!

Đối với rác thực
phẩm, hãy vắt cho
kiệt nước!

Khi cho vào xe
thu gom, túi rác
có thể bị vỡ.

4.

Hãy giảm rác thải
sinh hoạt!

5.

Tuân thủ quy định phân biệt rác ở địa phương
sinh sống!

Ví dụ cố gắng hạn chế vứt

Cũng có những quy định khác với quy định

bỏ thực phẩm.

thông thường. Ngoài ra không được vứt rác
trên đường phố.
Hãy bóc nhãn và bỏ nắp ra!

Cách bỏ khẩu trang hoặc giấy mềm khi có người bị bệnh do
vi-rút corona chủng mới hoặc người có thể bị bệnh
① Hãy lót túi nylon vào thùng rác
và tránh để thùng rác bị đầy!

② Ép nhẹ để không khí thoát ra

③ Sau khi bỏ rác xong, hãy rửa

rồi mới buộc chặt miệng túi

tay bằng xà phòng!

lại!
Nếu rác dính
vào bên ngoài
túi hoặc túi đựng
rác bị rách thì
dùng 2 túi lồng vào nhau.
Hãy chung tay để bảo vệ hàng xóm láng giềng hoặc nhân viên thu dọn rác.
※Thông tin trên được soạn thảo dựa trên trang chủ của Bộ Môi trường
（https://www.env.go.jp/recycle/waste/sp_contr/infection/leaflet6.pdf）
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ベトナム語版

Bạn Của Thực Tập Sinh Kỹ Năng

ベトナム語版

Thông báo Danh sách người đoạt giải “Cuộc thi Viết tiếng Nhật lần thứ 29 của
Thực tập sinh- Tu nghiệp sinh người nước ngoài”
Xin cảm ơn các bạn đã gửi bài dự thi đến “Cuộc thi viết tiếng Nhật lần thứ 29 của Thực tập sinh – Tu nghiệp sinh người
nước ngoài”.
Trong số 2,600 bài viết được gửi đến, qua việc tuyển chọn kỹ càng, đã có 27 bài viết đoạt giải (4 giải nhất, 4 giải nhì và
19 giải 3).
https://www.jitco.or.jp/ja/service/competition.html
Xin chúc mừng các bạn trúng giải

 Giải nhất (4 bạn )
Tên

Tiêu đề bài dự thi

Quốc tịch

Tên

Tiêu đề bài dự thi

Quốc tịch

TANTI SOPIAH NURCAHYATI

素敵なプレゼント

Indonesia

TRAN THI AI LY

これまでの私、そして、これからの私

Việt Nam

NGUYEN THI HOAI THU

私の菜園

Việt Nam

MAY ME ME LIN PAING

いま、伝えたいこと

Myanmar

PAN YUTONG

２つの教え

Trung Quốc

LE THI NGOC DIEM

夢の中のレストラン

Việt Nam

SANJANA

太陽が守ってくれるから

Ấn Độ

RISMA TIKASMAWATI

神様が与えてくれた試練

Indonesia

XIONG DAN

今⽇も私は⼥優です

Trung Quốc

ENKHTUYA ZOLZAYA

一人一冊＝図書館

Mông Cổ

CONG SHIBIN

「⼭川異域、風⽉同⽇」

Trung Quốc

VICENTE NOEL GAMO

大好きな国

Philippines

DINH NGOC ANH

特別な出会い

Việt Nam

TRAN THI PHUONG

私の⼼に響いた⾔葉

Việt Nam

MERINA MARSELLA

私の経験で一番の思い出

Indonesia

HILADO MARJORIE MALAPITAN

待ち遠しい⽇

Philippines

NGUYEN CONG BANG

幸せのサクラ色

Việt Nam

QUIROS ERIC LALATA

真⼼と思いやり

Philippines

LI JIUHUAN

笑顔の⼒

Trung Quốc

DELA CRUZ CHEYSSERNESS AGBULOS

大好きなおばあちゃん

Philippines

LIU HAN

私の事を覚えてくれないおばあさん

Trung Quốc

SUN MIAO

席の譲り方の違い

Trung Quốc

TRAN THI MY LINH

望みを捨てないで

Việt Nam

NGUYEN THI DIEM

偏⾒を変える努⼒の⼒

Việt Nam

IRWAN ARI WIDIYANTO

性格

Indonesia

WUTT YEE ZONE

気になる⽇本の⾔葉

Myanmar

XU XIA

甘い勇気と苦い勇気

Trung Quốc

 Giải nhì (4 bạn )

 Giải 3 (19 bạn)

Hãy hiểu tình cảm người Nhật qua manga
― Để túi thủng thì phong cách cũng…lủng ―
Oài. Cái túi
rác này chắc
thủng mất…

Thôi, kệ.

1 tiếng sau

Haizzz …

Cô Marui đã làm phiền nhân viên thu dọn rác
Những quy định về cách bỏ rác ở Nhật cũng có nhiều điểm khác so với ở nước của các bạn.
Chắc hẳn các bạn cũng thấy có những điểm ngạc nhiên hoặc mới mẻ hoặc… phiền phức.
Trong bối cảnh đại dịch vi-rút corona như hiện nay, chúng ta hãy biết ơn những nhân viên dọn
vệ sinh nhé. Mong rằng lần sau, cô Marui sẽ lưu ý tới việc này.
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Chúng ta cùng tìm ra những từ liên quan tới mùa Thu nhé. Thời tiết, động vật, cây cối, cuộc sống và những hoạt động
theo mùa. Có biết bao điều muốn nói về không khí thoáng đãng của tiết Thu, vẻ đẹp của ráng chiều và niềm vui được
mùa...
Từ 3 âm tiết và từ 4 âm tiết khi kết hợp với nhau sẽ tạo thành hợp âm vui tươi. Những từ này, ngoài những âm thường
còn có những khuất âm như chữ “っ” nhỏ hoặc những ảo âm như “ちょ” hoặc “きょ” nữa.
来寻找一下秋天的词语吧。天气・ 动物・ 植物・ 生活和活动―。充满了秋天晴天的清爽，晚霞颜色的美丽，丰收的秋天的喜
悦。
三个和四个的音节即便倒过来也能做成好听愉快的节奏。虽然字数完全一致，但其中包括了不发出声音的停顿音（促音）
「っ」，以及「ちょ」「きょ」等一个音节用两个假名表示（拗音）的词。
Hanapin natin ang salita na may kaugnayan sa tag-lagas (autumn/fall).
Panahon, hayop, halaman, pamumuhay at mga kaganapan. Ang kaaya-ayang panahon ng tag-lagas, ang kagandahan ng kulay ng
paglubog ng araw, at ang punong-punong kagalakan ng tag-lagas.
Baligtarin mo man ang tatlo at apat na tunog, makakagawa ka ng mahusay at nakakatuwang rhythm.
Mayroon ding isang pantig (syllable) na kinakatawan ng dalawang kana character “yōon” (拗音）. Kahit na ang bilang ng mga kanji
character ay maayos na nakahanay, mayroon ding mga nagpapahayag ng isang pantig tulad ng sokuon na "tsu" at “cho” at “kyo”（促
音の「っ」や「ちょ」「きょ」
） na hindi inilalabas ang boses kapag binabasa (silent letter).

Carilah kata-kata terkait musim gugur. Cuaca, hewan, tumbuhan, kehidupan dan acara. Segarnya langit cerah pada musim gugur, keindahan
warna matahari terbenam, dan buah-buahan musim gugur yang dipenuhi kegembiraan.
Anda dapat menciptakan ritme yang bagus dan menyenangkan jika tiga dan empat suaranya dibalik. Meskipun jumlah hurufnya tersusun
rapi, ada juga yang mengekspresikan satu suku kata seperti "tsu" yang tidak bersuara (sokuon) dan "cho" "kyo" dengan dua huruf kana (yōon).

มาหาคําศัพท์ในฤดูใบไม้รว่ งกันเถอะ ไม่วา่ จะเป็ นสภาพอากาศ, สัตว์, พืช, การใช้ชีวิตและเทศกาลประเพณี ซึง� เต็มเปี� ยมไปด้วยความสดชื�นของ
อากาศในฤดูใบไม้รว่ ง สีสนั อันงดงามยามพระอาทิตย์ตกดิน และความยินดีไปกับพืชผลที�เก็บเกี�ยวได้ในฤดูใบไม้รว่ ง
คําที�มี 3 หรือ 4 เสียง หากอ่านกลับด้านก็จะได้คาํ ที�มีทว่ งทํานองที�เพลิดเพลิน เพื�อเติมตัวอักษรให้ครบทุกช่อง ได้มีการใส่อกั ษร「っ」ที�เป็ นตัวสะกด
ไม่ออกเสียง (เสียงกัก) และ 「ちょ」「きょ」เป็ นต้น ซึง� เป็ น 1 หน่วยเสียงที�แสดงด้วยอักษรคานะ � ตัว (เสียงควบกลํา� ) ลงไปในตารางด้วย
េ�ះរកេមើលពកយៃនរដូវស្លឹកេឈើ ្រជុះ មនដូចជ �កស�តុ សត្វ រុកខជតិ កររស់េន និង្រពឹតិក
្ត រណ៍ជេដើម។ រដូវស្លឹកេឈើ ្រជុះ េពរេពញ
េ�េ�យេសចក្ដីរ ីក�យ ភព្រសស់បំ្រពងៃន�កស�តុ ភព្រសស់�្អតៃនេទសភពៃថងលិច និងភពរ ីក�យៃនែ�្លផក។ េទះបីជសំេឡង
បីនិងបួនៃនពកយទំងេនះ េពល�នប��
ច សក៏េ�យ ក៏�ចបេងកើតជចង្វក់លគ
្អ ួររ ីក�យ។ កនុងេនះក៏មនរួមបញូជ លពកយែដលមនចំនួន
អក�រ្រតឹម្រតវ ែតេគមិនបេញចញសំេលង គឺ 「っ」 និងមនអក�រក��តួ ែតេគបេញចញសំេលង ែតមួយ ដូចជ「ちょ」 និង 「きょ」ជេដើម។
ေဆာင်းဦးရာသီရဲ စကားလံ
�းေတွကိ���ာ�ကပါစိ။� ့ မိး� ေလဝသ၊ တိရ စ�ာန်၊ အပင်၊ လ�ေနမ�န ဲ ဓေလ့
။ ေဆာင်းဦးေကာင်းကင်ြပာရဲ လန်
့
့
့ းဆန်းမ�၊ ေနဝင်ဆည်းဆာ အေရာင်ေတွရဲ လ�
့ ပမ�၊

သီး��ေ
ံ ပ��ျိန ် ေဆာင်းဦးရာသီရဲ ေပျာ်
ရင
� မ
် � အမျိ�းမျိ�းနဲ ြပည့
�
် က
� ်ေနပါတယ်။
့
့

အသံ ၃ သံ ၊ ၄ သံ စာလံ�းေတွကိ� ေနာက်ြပန်ဖတ်ရင်လည်း ေပျာ်စရာသံစ�နဲ ရွ
�ိ င
ိ� ပ
် ါတယ်။ စာလံ�းအေနနဲ ေရတွ
က်ေပမဲ့ အသံမထွက်တဲ့ 「っ」နဲ ့ 「ちょ」「きょ」ေတွလိ�
့ တ်ဆ�
့

အသံတစ်သက
ံ ိ� စာလံ�း ၂ လံ�းနဲ ေရးတာမျိ
�းေတွကိ�လည်း ထည့သ
် င
ွ း် ထားပါတယ်။
့

Намрыг илэрхийлэх үгийг хайж олоорой. Цаг агаар, амьтан, ургамал, ахуй амьдрал, баяр гэх мэт. Намрын цэлгэр цэлмэг
тэнгэр, жаргах нарны үзэсгэлэнт өнгө, ургац хураах намрын баяр хөөр шингэсэн үгнүүд байгаа.
3 болон 4 авиатай үгнүүдийг араас нь хэлсэн ч цоглог хөгжөөнтэй хэмнэлийг бий болгодог. Үсгийн тоо нь бүрэн хэрнээ,
дуудагддаггүй авиа (促音 / Soku-on / хос гийгүүлэгчийн авиа) болох “っ / tsu / жижиг цү” болон “ちょ / cho / чё,” “きょ /
kyo / кё” г.м 1 үе нь 2 кана үсгээр илэрхийлэгддэг авиа (拗音 / Yo-on / нийлмэл авиа)-г ч оруулсан байгаа.
Look for words associated with autumn. You will find words that describe the weather, animals, plants, lifestyles and events of autumn. They
symbolize the crisp breeze of a fine autumn day, the beautiful colors of the sunset, and the joys of the season’s harvests, for example.
Most of the words have three or four syllables, creating a comfortable rhythm regardless of which comes first. They also include words that add up
to the same number of characters in each row but contain the small tsu (つ) sound that is not pronounced (assimilated sound) or that use two characters
to express one syllable, such as cho (ちょ) and kyo (きょ) (contracted sound).
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