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2017年4月29日 

Bản tin Giao lưu quốc tế Saijo 

được phát hành 1 năm 4 lần do 

Văn phòng Hiệp hội Giao lưu 

Quốc tế biên tập. Nếu quý vị có 

thắc mắc, cảm tưởng, hoặc thông 

tin cần đăng, xin vui lòng liên hệ 

theo địa chỉ dưới đây. 

Nội dung Anh Jose 

trong trang 

phục mari-

achi– trang 

phục truyền 

thống  

Mêhicô 

Tại lễ hội văn hóa Saijo vào ngày 

29/4 tại Khu thương mại 

Shotengai của thành phố, Hiệp 

hội Giao lưu Quốc tế đã tổ chức 

hoạt động giới thiệu văn hóa Mỹ 

Latinh. Các bạn tình nguyện viên 

đã cùng tham gia tổ chức các 

hoạt động giao lưu và nhận được 

sự ủng hộ của người đến tham 

 Khu vực trải nghiệm phương 

pháp trị liệu Thuật nắn 

xương cũng được nhiều 

người ủng hộ! Thật sảng 

khoái sau khi được trị liệu ! 

Các em học sinh trường Trung học phổ 

thông Saijo chia sẻ về chuyến đi tham 

quan học tập ở Anh. 

 Anh Jose, ALT ở Imaba-

ri đã tạo nên Piñata  với 

màu sắc vui nhộn và đầy 

ắp kẹo bên trong. Các 

em nhỏ cùng nhau đập 

vỡ Piñata để nhận thật 

nhiều kẹo. 

 Tại khu vực trò chơi thủ công, bố mẹ 

giúp các em nhỏ làm Piñata , trò chơi 

truyền thống của Mê hi cô trong các dịp 

lễ hội. Các em đã tạo nên các chú lừa 

màu sắc thật đáng yêu. 

BẢN TIN GIAO LƯU QUỐC TẾ 
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HỘI TRẠI TIẾNG ANH 2018 

  

 

 

  

Em sẽ ghi nhớ tất cả những điều đã học 

trong 3 ngày hội trại. Em mong có thể 

ứng dụng cho bản thân em và cả những 

người xung quanh em. Em xin cảm ơn 

các thầy cô và các bạn rất nhiều!  

Tsushima Yukiko （Chị） 

Mục tiêu của em là thích tiếng Anh, và 

sau Hội trại lần này em thực sự yêu thích 

tiếng Anh. 

Tsushima Kanako （Em） 

Em chỉ nói được một ít 

tiếng Anh, nhưng thầy cô 

và các bạn rất tốt với em. 

Em rất muốn được giúp 

đỡ  những  người  nước 

ngoài  khi  họ  gặp  khó 

khăn. 

Shirakawa  Kotori  

Tự tin không sợ thất bại khi 

giao tiếp là yếu tố quan trọng 

hơn cả kỹ năng tiếng Anh hay 

phát  âm.  Em  đã  học  được 

“tính tích cực”. Em xin cảm ơn 

các thầy cô ～ 

Yoshimura Kotoha  

Hội trại rất vui vì em được giao lưu 

với các thầy cô và các bạn. Em đã 

học được rất nhiều. Các thầy cô đã 

tận tình giúp em chuẩn bị bài   thu-

yết trình. Em rất muốn áp dụng 

điều đã học ở hội trại vào việc học 

của mình. 

Daido Kumika  

Em  ấn  tượng  nhất 

khi  nói  chuyện với 

các  thầy  cô  người 

nước ngoài. Các thầy 

cô trả  lời  ngay các 

câu hỏi của em, và 

đặt câu hỏi ngược lại 

cho  em.  Khi  em 

không hiểu, các thầy 

cô giải thích rất kỹ. 

Hiratsuka Arisa  

Giao tiếp với người 

nước ngoài không dễ 

dàng,  nhưng  em 

nhận  ra  phải  tin 

rằng khi có sự giao 

tiếp  thì  sẽ  hiểu 

nhau.  Điều  quan 

trọng  là  chúng  ta 

phải nói thành lời. 

Hashida Aoi  

 Em được học những điều 

mà  ở  trường  em  chưa 

được học, em rất muốn 

áp dụng những điều  đã 

học vào thực tế. 

Ochi Nene  

Em  được  tiếp  xúc  và 

tham  gia  nhiều  hoạt 

động vui chơi với các bạn 

học sinh cấp 2 và thầy cô 

người nước ngoài. Với em 

đây là kinh nghiệm quý 

báu. 

Shiozaki Sora  

 Dù tiếng Anh không giỏi 

và em cũng không trả 

lời tốt, nhưng mọi người 

luôn quan tâm giúp đỡ 

em, em rất vui!  

Saiki Miyu  

  Từ ngày 23 đến 25 tháng 3, Hiệp hội Giao lưu Quốc tế Tp. Saijo đã 

tổ chức Hội trại tiếng Anh với sự tham gia của 17 em học sinh Trung 

học cơ sở và Trung học phổ thông. Các em đã được học tập và trải 

nghiệm sinh hoạt cùng người nước ngoài. 

  Các em học sinh vừa được tiếp xúc văn hóa các nước, vừa sáng tác 

thơ tiếng Anh, được vẽ nhân vật biểu tượng của Nhật Bản. Kết thúc 

hội trại, các em cùng nhau thuyết trình về phòng chống thiên tai và 

phát biểu bằng tiếng Anh. 

  Hội trại đã để lại trong các em nhiều suy nghĩ và cảm xúc. Các em 

nhận ra rằng giao tiếp với người nước ngoài không xuất phát từ khả 

năng tiếng Anh hoàn hảo mà từ sự tự tin.  
 Em muốn tham gia Hội trại một lần 

nữa vào năm sau ! Ochi Sota  

Bản tin giao lưu quốc tế Saijo 
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 Ngày 19 tháng 5, Hiệp hội Giao lưu Quốc tế thành phố Saijo đã 

tổ chức Đại hội thường niên năm 2018. Đại hội đã bầu ra các ủy 

viên, nghe báo cáo hoạt động và sử dụng ngân sách năm 2017; 

Đại hội cũng thông qua kế hoạch hoạt động và dự toán năm 2018. 

  Đại hội lần này vinh dự tiếp đón bà Takahashi Shino - phó giám 

đốc Trung tâm hỗ trợ giáo dục quốc tế  trực thuộc cơ quan xúc tiến liên kết quốc tế Đại học Ehime trình bày nội dung “ Không 

phải lo lắng khi bạn không biết tiếng Anh! Hãy giao tiếp với người nước ngoài bằng tiếng Nhật dễ hiểu”. Thành viên tham dự 

Đại hội một lần nữa ý thức tầm quan trọng trong việc giao tiếp bằng ngôn ngữ mẹ đẻ, và hiểu phần nào tình hình thực tế của 

những người nước ngòai đang sinh sống tại thành phố Saijo. 
 Hiệp hội  kính mong nhận được sự ủng hộ và hỗ trợ để tiếp tục tổ chức các hoạt động giao lưu quốc tế ý nghĩa.. 
＜Xin giới thiệu các lớp học tiếng Nhật tại Tp. Saijo＞ 

○Saijo Kokusai koryu Borantia no Kai: thứ Bảy 19：30～21：00, Saijo Fukushi Center (Miễn phí) 

○Saijo Nihongo Benkyo Kai: Chủ Nhật 10：00～12：00, Kanbai Kouminkan (Miễn phí) ※Phô tô tài liệu hàng năm (500 yên) 

○Tanbara Nihongo no Kai: Chủ Nhật 9：00～11：00, Tanbara Kouminkan (Miễn phí) ※Phải mua sách giáo khoa 

○Sakura Nihongo no Kai: thứ Tư 15：00～17：00, Saijo Kouminkan (Miễn phí) 

○Ishizuchi Nihongo no Kai: Trao đổi thời gian học, Saijo Fukushi Center (Có tính phí) Thông tin chi tiết vui lòng liên hệ 

Văn phòng Hiệp hội Giao lưu Quốc tế. 

Đại hội thường niên Hiệp hội 

Giao lưu Quốc tế Thành phố Saijo 

*Câu chuyện “Tình yêu Saijo”* 

  Gần đây, khi được hướng dẫn các vị khách và bạn bè đến thăm thành phố Saijo, tôi muốn biết cảm nghĩ của mọi người về thành 

phố. Dù thời gian lưu trú ngắn, nhưng mọi người đều nói rằng “Thành phố Saijo hài hòa với thiên nhiên, không khí trong lành. 

Phố phường hiện đại nhưng cũng rất yên bình không ồn ào như các thành phố lớn”.  

 

  Khi mới đến thành phố Saijo, vì xung quanh quá yên ắng làm tôi không thể ngủ được. Thành phố nơi tôi sinh sống ở Việt Nam 

dù ngày hay đêm đều có tiếng xe. Nhưng ở đây hầu như không có tiếng động nào, nên tôi có cảm giác sợ. Nhưng giờ đây, tôi đã 

quen với âm thanh này. Hôm trước khi đi công tác ở Osaka, tôi đã muốn quay về Saijo ngay. Về Saijo là tôi chạy ngay ra cửa 

hàng Itani Benkyodo ngay đối diện thư viện Saijo để ăn bánh bạch tuộc Takoyaki. Dù đã ăn bánh bạch tuột ở nhiều nơi, tôi vẫn 

thấy nơi đây là ngon nhất. Một đứa hoài cổ như tôi thích thưởng thức hương vị lưu giữ từ 100 năm trước của cửa hàng này. Cửa 

hàng như một căn tin nhỏ cạnh một trường học thêm, năm nay cửa hàng tròn 100 tuổi. Tôi thưởng thức những chiếc bánh với 

lòng kính trọng và sự cảm kích. Sau khi ăn bánh, tôi lại đạp xe qua công viên dọc theo Thư viện Saijo và Trung tâm phúc lợi 

Fukushi Center, cảm nhận không khí trong lành của Saijo lòng tôi thấy thật yên bình.  

 

  Từ khi đến thành phố này, tôi đã được trải nghiệm nhiều điều mới mẻ lần đầu tiên trong đời. Những ngày cuối tháng 4, tôi cùng 

những người bạn Saijo leo lên đỉnh núi Kamegamori cao 1.896m. Khi tôi kể cho gia đình và bạn bè ở Việt Nam nghe, mọi người 

đều trầm trồ khen “Giỏi thế!”. Thật ra là tôi đi bộ lên đỉnh núi từ độ cao 1.671m, người không có kinh nghiệm như tôi vẫn có thể 

đi bộ lên núi một cách dễ dàng. Nhìn từ trên cao ra cả một triền núi trước mắt được bao phủ bởi cỏ tre sasa màu xanh cốm ngà 

trắng, trông như một khu sân golf có 1 không 2 trên thế giới. Thiên nhiên thật yên bình và gần gũi. 

  Ngày tiếp theo, tôi tiếp tục đạp xe qua Shimanami Kaido, đoạn đường kết nối đảo Shikoku và đảo  Honshu. Đã lâu lắm rồi tôi 

mới lại có cảm giác như đạt được một thành quả to lớn sau những nỗ lực. Đoạn đường từ Imabari đến Onomichi dù rất dài, 

nhưng con đường lấp lánh màu nắng trên những chiếc lá non khiến tôi thấy lòng mình rộn ràng niềm vui. Có lẽ vì đến từ đất 

nước khí hậu nhiệt đới nên tôi thích màu xanh trong trẻo của những chiếc lá non hơn cả nét rạng rỡ của những cánh hoa anh đào. 

Để lên được cây cầu bắc qua các đảo, phải đạp xe lên những triền dốc cao, nhưng ngay sau đó là con đường đổ dốc dài cho gió 

đùa trên mái tóc. Tôi hiểu ra một chút về chân lý “Trong cuộc đời bao giờ cũng có lúc khó khăn, nhưng khi vượt qua khó khăn 

chắc chắn những điều tốt đẹp đang chờ đợi”. Tôi lại nhớ đến một câu nói được ghi ở lối vào ngôi chùa gần nhà “Khi mệt hãy 

dừng chân nghỉ. Khi khỏe lại hãy bước tiếp. Xin cảm ơn cuộc đời vì điều hiển nhiên này!” Một chút dừng chân, ngắm nhìn bầu 

trời lấp lánh ánh nắng xuyên qua kẽ lá, cảm nhận hơi thở của ngày xuân, tôi được nạp thêm năng lượng để đạp xe tiếp trên hành 

trình. 

 

  Nơi đây, tại thành phố Saijo, có thật nhiều điều đang chờ tôi trải nghiệm. Không biết tự bao giờ tôi cảm thấy tự hào về thành 

Bản tin giao lưu quốc tế Saijo 
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○

Miễn phí ○40 

người (ưu tiên 

 

   Khi được biết mình được cử đến  

làm việc tại thành phố Saijo, tôi chưa 

từng nghe về tỉnh Ehime chứ chưa nói 

đến thành phố Saijo. Khi tôi nói với 

một người bạn là người Nhật đang 

sống ở New York, bạn tôi liền bảo 

“Shikoku? Có ổn không vậy? Vùng 

quê hẻo lánh!”. Đúng là Saijo không 

phải là đô thị như New York, nhưng 

con người ở đây rất tốt bụng và thiên nhiên rất trù phú. Khi 

tôi vừa đến Saijo đã được mọi người chào đón vơới tình 

cảm ấm áp. 

 Trong số lượng chữ giới hạn tôi không thể viết hết những 

điều làm tôi sẽ nhớ đến Saijo thật nhiều, nhưng tôi xin chia 

sẻ một vài kỷ niệm của mình. 

 Con đường đến trường nơi tôi làm việc với thiên nhiên núi 

non tươi đẹp. Tiệc BBQ (barbecue) bên bờ sông Kamoga-

wa vào mùa hè. Tiệc lẩu Imotaki vào mùa thu. Những buổi 

ngắm hoa anh đào cùng bè bạn vào mùa xuân. Không khí 

rộn rã của Lễ hội Saijo. Tôi cũng sẽ nhớ mãi những lúc 

làm cổ động viên cho các em học sinh trong ngày hội thể 

thao hay ngày hội văn hóa. Những buổi chơi bóng chày, 

bóng mềm. Nhớ khi tôi là hướng dẫn cho đòan học sinh 

cấp 2 sang học tập ở Newzland. Mỗi mùa mỗi món ăn và 

sự kiện đặc trưng. Tôi sẽ không thể quên những người bạn, 

những  học trò tôi đã gặp gỡ tại Saijo. Và nhất là sự trưởng 

thành của các em học trò mà tôi vẫn dõi theo trong 5 năm 

qua. 

 Có cả những lúc khó khăn, như những ngày hè oi bức, hay 

ngày mùa đông lạnh lẽo chỉ co ro trong một căn phòng cho 

đỡ lạnh. Tôi đã xa gia đình, bè bạn ở Mỹ. Tôi đã bỏ lỡ lễ 

cưới, cũng không thể có mặt chúc mừng người thân bè bạn 

chào đón thành viên mới ra đời, hay đám tang tiễn đưa 

người đã khuất. Tuy nhiên, những gì tôi đã trải qua tại 

thành phố Saijo thật sự ý nghĩa. Bao giờ cũng thật buồn 

khi nói câu tạm biệt, nhưng giờ đây tôi đã xem Saijo là quê 

Buổi hẹn với Mathew 

Sự kiện & Thông báo 

Khóa học Phòng chống Thiên tai 
Khóa học về phòng chống thiên tai do cô Kido Yoko, chuyên 

viên Ban liên lạc phòng chống thiên tai Tp. Saijo  giảng dạy 

sẽ được tổ chức vào thời gian và địa điểm như sau: 
Cùng chuẩn bị túi khẩn cấp! 

Có dịch tiếng Việt và tiêếng Anh. 
Các anh chị người Nhật cũng có thể tham gia! 
○Thời gian：30/6/2018, thứ Bảy 10:00~11:30 

○Địa điểm：Trung tâm Phúc lợi Tp. Saijo-Fukushi Center 

＜Sự kiện tháng 7＞ 
Ngày 7 tháng 7 Let’s Read Together 

Trẻ em (từ 3 tuổi đến tiểu học) cùng với phụ huynh nghe đọc 

sách truyện tranh tiếng Anh! 
○Địa điểm：Thư viện Saijo   ○Thời gian：10：30～11：30 

○Đăng ký：10 nhóm （đăng ký từ 18/6 ～ 29/6）  ○Miễn phí 

※Đối tượng tham gia phải là hội viên của Hiệp hội Giao lưu 

Quốc tế thành phố Saijo. 
Ngày 14 tháng 7  Cùng nấu món ăn Trung Hoa 
Cùng làm bánh xếp gyoza! Xin hãy liên lạc theo địa chỉ văn 

phòng HHGLQT Tp. Saijo 
Ngày 22 tháng 7 Café giao lưu quốc tế lần 2 
     ○Địa điểm： Tambara Kominkan 

    ○Thời gian：13：00～15：00 

＜Sự kiện tháng 8＞ 
Ngày 4 tháng 8 Let’s Read Together 

Trẻ em (từ 3 tuổi đến tiểu học) cùng với phụ huynh nghe đọc 

sách truyện tranh tiếng Anh! 
○Địa điểm：Thư viện Saijo   ○Thời gian：10：30～11：30 

○Đăng ký：10 nhóm （đăng ký từ 17/7 ～ 31/7）  ○Miễn phí 

※Đối tượng tham gia phải là hội viên của Hiệp hội Giao lưu 

Quốc tế thành phố Saijo. 
Chúng tôi sẽ tổ chức nhiều sự kiện khác nữa trong tháng 

8, mọi người hãy xem trên trang Homepage và Facebook 

 

TEL(0897)52-1206 FAX(0897)52-1200 E-mail: kokusai@saijo-city.jp URL: http://www.saijo-iea.jp 

Phát hành：Ban điều hành TTGLQT Tp. Saijo, Tầng 3 Tòa thị chính (Bộ phận Giao lưu quốc tế Ban phát triển thành phố) 〒793-8601, 164 Akeyashiki, Tp. Saijo, Ehime  

Tái 

bút 

 Xin chào mọi người, tôi là Sasaki. Tôi sẽ được gặp 

gỡ mọi người nhiều hơn, mong mọi người giúp đỡ  !

(佐） 

Thành viên Ban Quan hệ quốc tế Tp. Saijo: 

Teraoka Yuuki （寺）   

Ishimura Miho （石） 

Sasaki Emi (佐） 

Diana Marie Linton （ダ） 

Nguyễn Bùi Anh Thy （ア） 

Bạn có thể xem 

bản in màu！ 

Bản tin giao lưu quốc tế Saijo 


