
Ban Thúc đẩy cộng sinh đa văn hóa

Năm 2021

　①Hãy gửi email những câu tiếng Nhật khó đến HIFA. 

＊Những câu tiếng Nhật khó mà bạn muốn dịch sang tiếng Nhật đơn giản 

　Thông báo từ trường học・ bài báo ・ Văn bản hướng dẫn

　②Chúng tôi sẽ chuyển đổi những câu tiếng Nhật khó thành tiếng Nhật đơn giản hơn. 

　　　＊Cư dân nước ngoài và người Nhật sẽ cùng nhau suy nghĩ. 

　③Những thành viên tham gia sẽ cùng chia sẻ các câu nói,văn bản.

      (Đọc những câu tiếng Nhật đơn giản)

Thời gian : Ngày 12 tháng 6 (Thứ Bảy) 14: 00-16: 00 

Địa điểm: ZOOM

Phí tham dự: miễn phí

Điều cần chuẩn bị: "những câu tiếng Nhật khó" 

　                       ＊H ãy gửi email những câu tiếng Nhật khó đến HIFA. 

　                      File PDF ho ặc ảnh đều được hoan nghênh. 

Đối tượng ： Thành viên HIFA, yêu cầu trình độ tiếng Nhật tương đương N4 trở lên 

Ứng tuyển: vui lòng gửi email đến văn phòng HIFA 

Hạn cuối: ngày 29 tháng 5 (thứ bảy) 

→nhân viên sẽ gửi email cho bạn về URL (ID / mật mã) cho Zoom. 

Ban Thư ký Hiệp hội Quốc tế Thành phố Hino (HIFA)

　　☏042‐586‐9511

 ✉hifa-office@ab.auone-net.jp

                        Yêu cầu: Fukuda 

Buổi thực hành tiếng Nhật đơn giản
～Cư dân nước ngoài và người Nhật sẽ cùng nhau suy nghĩ ～

～Hãy viết lại tiếng Nhật khó thành tiếng Nhật đơn giản ～



【Bạn có câu tiếng Nhật nào không hiểu không?】

Chúng tôi đang tìm kiếm những câu tiếng Nhật khó như:

・ Thông báo từ trường học

 ·    Bài viết, kí sự

・ Các văn bản chỉ dẫn, hướng dẫn

Vân vân…

Hãy gửi email những câu tiếng Nhật khó đến văn phòng HIFA.

File PDF và ảnh đều được hoan nghênh.

Chúng ta sẽ cùng nhau luyện tập, viết lại những câu tiếng Nhật khó thành câu

tiếng Nhật đơn giản hơn.

Mỗi năm 2 lần, Chúng tôi sẽ tổ chức sự kiện này để có thể thay đổi tiếng

Nhật khó thành tiếng Nhật đơn giản.

Trong lớp học tiếng Nhật, bạn có thể nhờ các tình nguyện viên giúp đỡ để
viết lại những câu tiếng Nhật khó thành câu Tiếng Nhật đơn giản, dễ hiểu.

Với sự hỗ trợ của bạn, chắc chắn sẽ làm cho nhiều câu tiếng Nhật trở nên

dễ hiểu hơn đối với người nước ngoài.

Yêu cầu: thành viên HIFA

✉hifa-office@ab.auone-net.jp


