
 

                               

ハノイ貿易大学 VU THI MINH HA さん 

今回、国際交流基金の研修プログラムに参加させていただきとてもよかったと思っています。６週間は長くはないです

が、体験できたことがたくさんありました。まず、日本という国はとてもきれいな国だと思いました。わずか６週間で

すが私は東京、大阪、神戸、京都、奈良、広島まで行ってきました。この 6 つの街はきれいで、特徴がありました。日

本 に行く前に、日本人と会話する機会がなかなかなかったため、話すのは苦手でした。しかし、日本に行って、日本人

と外国人の友達と日本語でたくさん話して、だんだん話せるようになりました。日本に行く前、日本語の勉強は教科書

を一生懸命暗記することが多く、なかなか頭に入らなかったですが、日本に行って、日本の文化やメディアを通して日

本語を勉強することができてとても面白いと思いました。日本に行ってから気づいたことがあります。それはバリアフ

リーの政策です。日本ではどこでも、障害者のために優先席やバリアフリーが作られていました。このようなサポート

で障害者は自信を持って、何とか自分で生活できるようになると思いました。今、ベトナムに帰ってからも、日本で勉

強できたことを思い出して、また日本に戻ることができるように頑張りたいと思っています。日本語の勉強を続けて、

できるだけ日本とベトナムに関係する分野で活躍したいと思っています。 

Bạn Vũ Thị Minh Hà – Đại học Ngoại thương Hà Nội 

Lần này  được tham gia chương trình tập huấn của Quỹ Giao Lưu quốc tế ,em thực sự thấy rất tuyệt vời. 6 tuần không phải khoảng 

thời gian dài nhưng em đã được học và trải nghiệm nhiều thứ .Trước tiên , nước Nhật là một đất nước rất đẹp. Chỉ có 6 tuần nhưng em 

đã được đi đến Tokyo , Osaka , Kobe , Kyoto , Nara , Hiroshima. 6 thành phố đều  đẹp nhưng mỗi thành phố đều có những nét đặc 

trưng riêng.Trước khi đến Nhật, em không có nhiều cơ hội nói chuyện với người Nhật nên khả năng giao tiếp khá kém . Nhưng khi 

đến Nhật, được nói chuyện rất nhiều với người Nhât và các bạn nước ngoài bằng tiếng Nhật , dần dần em có thể nói tiếng Nhật tốt 

hơn . Trước khi đến Nhật , việc học tiếng Nhật đối với em là cố gắng học thuộc lòng những gì có trong sách giáo khoa nên rất khó vào 

đầu nhưng khi đến Nhật , có thể học tiếng Nhật thông qua văn hóa Nhật và truyền thông , thực sự rất thú vị .Từ khi đến Nhật , có một 

điều khiến em rất lưu tâm . Đó chính là chính sách đối với người tàn tật . Ở Nhật đâu đâu cũng có ghế ưu tiên hoặc đường riêng được 

làm dành cho người tàn tật . Nhờ sự trợ giúp này mà người tàn tật dần dần trở nên tự tin và hòa nhập với cuộc sống cộng đồng hơn. 

Bây giờ , dù đã trở về Việt Nam nhưng em vẫn nhớ những thứ đã được học ở Nhật , và luôn muốn cố gắng để quay trở lại Nhật.Em sẽ 

tiếp tục học tiếng Nhật và nếu có thể , em muốn sau này được làm công việc liên quan đến mối quan hệ giữa hai nước Việt Nam – 

Nhật Bản. 

 

 

 

 

 

日本語学習者訪日研修（大学生/秋季）研修について 

海外の各地域から、大学で日本語を学んでいる優秀な学生を招い

て約 6 週間（45 日間）の研修を行います。2012 年秋季研修で

は、16 カ国から 31 名の学生が参加しました。 
Về khóa nghiên cứu thăm Nhật Bản cho những người đang theo học 

tiếng Nhật (sinh viên/kỳ mùa thu) 

Là chuyến nghiên cứu kéo dài khoảng 6 tuần (45 ngày) mời gọi các 

bạn sinh viên ưu tú đang theo học tiếng Nhật ở cấp đại học từ nhiều 

nơi trên thế giới. Trong khóa nghiên cứu mùa thu năm 2012, đã có 31 

bạn sinh viên từ 16 quốc gia tham dự. 

日本語学習者訪日研修（大学生/秋季） 

 


