
 

Bạn Nguyễn Thị Tuyết Minh 

Tôi tên là Minh, một cư dân của thành phố Quy Nhơn. Tôi học tiếng Nhật từ 

thời đại học. Vì vậy tôi có thể nói được tiếng Nhật. Hơn nữa, tôi đã từng học 

ở Nhật 2 năm nên tôi có thể sử dụng tốt tiếng Nhật. Tôi đang tìm việc. Tôi 

mong muốn được làm công việc có thể sử dụng tiếng Nhật. Hiện tại tôi đang 

quan tâm đến những công việc biên phiên dịch. Tiếng Nhật rất khó, nhưng 

khi học tiếng Nhật, tôi đã kết bạn được với nhiều người, có thể đi đến Nhật 

du học, có rất nhiều trải nghiệm. Nhờ thế, tôi có thể trưởng thành như chính 

mình của ngày hôm nay. Tôi có ước mơ rằng mình có thể đóng góp vào quan 

hệ giao lưu Nhật -Việt thông qua những gì mình đã học. Vì ước mơ đó, tôi 

đang cố gắng từng ngày 

Bạn Nguyễn Thị Lương 

Xin chào các bạn. Tôi là Lương sinh năm 1992. Hiện tại tôi là giáo viên tiếng nhật tại Việt Nam. Tôi 

đã học tiếng nhật từ 4 năm về trước. Tôi rất yêu nước Nhật, văn hoá Nhật, tiếng Nhật và con 

người Nhật Bản. Tôi đã từng là du học sinh tại Nhật Bản. Và tôi đã từng sống ở Nhật Bản được 

khoảng 3 năm. Cách đây 2 năm tôi đã lấy được bằng N3. Cuộc sống của tôi lúc ở Nhật Bản tuy 

vất vả nhưng đem lại cho tôi nhiều kinh nghiệm và nhiều điều thú vị. Hiện tại tôi đang sống ở Việt 

Nam. Tôi sử dụng tiếng Nhật mỗi ngày, truyền đạt lại những kiến thức và kinh nghiệm về tiếng 

nhật của mình cho những bạn sinh viện Việt nam. Mỗi ngày tôi đều trau dồi thêm tiếng Nhật. Với 

tôi tiếng Nhật là một niềm đam mê. 

"Ơ, bạn nói được tiếng Nhật phải không?!". Khi đi trên phố tôi gặp rất nhiều người Việt Nam có thể nói được tiếng Nhật. Có 

người chỉ nói được vài từ đơn giản, song có những người có thể nói tiếng Nhật rất trôi chảy, nhưng ai cũng đều biết tiếng Nhật 

với những mục đích của riêng mình, và đó là những "Nihongo jin" (những người nói tiếng Nhật). 

Chúng tôi đã thử bắt chuyện với những người nói tiếng Nhật chúng tôi tình cờ gặp trên đường để tìm hiểu xem vì sao họ nói 

được tiếng Nhật và họ mong muốn được sử dụng tiếng Nhật để làm công việc gì. Các bạn hãy theo dõi chuyên mục này để biết 

rõ hơn nhé. 

 

Phát hành／Trung tâm Giao lưu Văn hóa Nhật Bản tại Việt Nam       

- Quỹ giao lưu Quốc tế Nhật Bản 

Chịu trách nhiệm nội dung／Toshiki Ando - Giám đốc Trung tâm 

            Kyoko Ogawa - chuyên gia tiếng Nhật cấp cao  

Biên tập／Mina Morichika- Giáo viên tiếng Nhật  

     Osada Asami - Điều phối viên chương trình  

Người dịch／Nguyễn Thị Lan（Trợ lý chương trình） 

  Khoa Ngôn ngữ và Văn hóa Nhật Bản – 

 Trường Đại học Ngoại ngữ - Đại học Huế 

Bạn Cécile Lecer 

Bây giờ tôi đang làm quản lý tại một quán rượu ở Hà Nội. Ở Hà Nội có 8 quán 

rượu. Tôi đi từ một quán này đến một quán khác. Vì ở Linh Lang có rất nhiều 

người Nhật nên thỉnh thoảng tôi nói chuyện bằng tiếng Nhật. Tôi đã đến Nhật lần 

đầu tiên cách đây 4 năm. Tôi hoàn toàn không nói được chữ tiếng Nhật nào cả. 

Tôi đã học tiếng Nhật tại một trường tiếng Pháp trong vòng 1 tháng. Tiếng Nhật 

thật là khó! Và rồi tôi quay trở về Pháp. Năm ngoái tôi đã đến Nhật một lần nữa. 

Tôi là lưu học sinh đồng thời là giáo viên tiếng Pháp tại Osaka. Tôi rất thích Osaka! 

Tôi nghĩ Osaka là một thành phố náo nhiệt và đầy sức hút.  Tôi thấy hơi cô đơn... 

Sang năm tôi muốn quay lại Nhật để làm phục vụ bàn chuyên gia về rượu. 

Xin chân thành cảm ơn các quý độc giả đã đồng hành cùng Tạp chí trong năm 2018. 

Nhân dịp xuân mới 2019, thay mặt toàn thể CBNV JF, xin chúc tất cả các quý độc giả 

một năm mới an khang thịnh vượng! 



 

Nguyễn Thị Tuyết Minh さん 
私はミンと申します。Quy Nhon市の市民です。私は大学の時
から、日本語を勉強しました。そのため、日本語が話せます。
また、日本に２年間留学しましたので、日本語が滑らかに使
えます。私はいま就職しています。いつか日本語を使って仕
事がしたいです。私は通訳、翻訳などの仕事に興味がありま
す。日本語は難しいですが、日本語を勉強した時、たくさん友
達を作って、日本に留学もできて、色々な経験を積んでいま
す。そのおかげで、いまの私に成長しました。私はいつか勉強
したことをいかして、日本とベトナムの関係に貢献したいと言う
ゆめがあります。その夢のため、毎日頑張っています。 

Nguyễn Thị Lương さん 
おはよう、皆さん。私はルオンです。今年 26歳です。今、ベトナムで日本語の
教師をしています。4年前に日本語を勉強しました。私はとても日本の文化や
日本語や日本人などが好きです。日本に留学したことがあります。3年間ぐら
い住んでいました。2年前に日本語能力試験の N3を取りました。日本の生活
は大変でしたが、経験をいっぱいもらいました。そしておもしろかったです。現
在、ベトナムにいます。毎日、日本語を使っています。ベトナム人の学生に日
本語を教えています。毎日、もっと日本語を勉強しています。私にとっては日
本人は情熱的です。 

「あれっ。日本語話せるんですか?!」          
街を歩いていると、いろいろなところで日本語が話せるベトナム人の方にお会いします。片言の日本語が話せる人から、流暢に話せる人
までさまざまですが、皆さん一人ひとりが何らかの目標を持って日本語を身に着けようとしているにほんご人だということが分かります。 
そんなにほんご人のみなさんから、どうして日本語が話せるのか、日本語を使ってどんなことをしたいかということについてお話を伺いた
く、このコーナーでは街角でばったりお会いしたにほんご人にインタビューしました。どうぞご覧ください！ 
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Lê Diệu Huyền翻訳／ （  フエ外国語大学）

Nguyễn Thị Lan（同センター アシスタントプログラムオフィサー） 

 

Cécile Lecer さん 
今私はハノイのワインショップのフランス人マネージャーです。ハ
ノイに 8店あります。私はある店から別の店へ行った。リンランで
日本人がいっぱいだから、時々日本語をしゃべります。4年前初
めて日本に行きました。全然日本語が話せませんでした。一か
月間フランス語の学校で日本語を勉強しました。難しかった！
そしてフランスにかえりました。昨年私は日本にも一回行きまし
た。大阪で留学生でフランス語の先生でした。大阪大好き！私
は大阪は魅力的と賑やかな町だと思います。少し寂しいです…  
来年、ワインのソムリエをするためにほんに帰りたい！ 

2018年は大変お世話になりました。 

2019年も皆様にとってより良き年となりますように。 ＪＦスタッフ一同 

※執筆者の日本語を一部修正して掲載しています。 

 


