
 

Giới thiệu tập san điện tử 「Nihongojin ơi」số thứ 2. 

 

 

Trong những lần phát hành trước đây, chúng tôi đã đặt tên tập san là 「Sensei ơi ! 」Nhưng từ tháng 

4 năm nay, chúng tôi đã sử dụng tên mới cho tập san là 「Nihongojin ơi !」và đây là số thứ 2 của tập 

san điện tử này. 

 

「Nihongojin」là tên gọi bao gồm tất cả những giáo viên tiếng Nhật; người học tiếng Nhật; người 

Nhật và người Việt Nam hiện đang làm việc tại các cơ quan, xí nghiệp của Nhật Bản; kể cả những 

người có niềm yêu thích, hứng thú với đất nước và ngôn ngữ Nhật Bản. Từ đó, mọi người sử dụng 

tiếng Nhật trong môi trường xã hội mang tính quốc tế để giao tiếp, kinh doanh hay là đạt được mục 

tiêu nào đó của mình. 

 

Trong tập san lần này, chúng tôi tập hợp những bài viết mà qua đó, mọi người có thể cảm nhận, hài 

lòng với những thông tin chúng tôi đưa ra. Tôi xin phép được giới thiệu một số ít nội dung trong tập 

san này. Tôi tin rằng sau khi đọc các nội dung được giới thiệu dưới đây các bạn cũng sẽ muốn thử 

đọc tập san lần này. 

「Làm việc bằng tiếng Nhật」: Đây là bài phỏng vấn công ty Canon Việt Nam. Trong bài báo này có 

viết rằng nhân viên người Việt xem Canon Việt Nam là gia đình thứ hai của mình. Thật đáng thắc 

mắc là điều gì từ môi trường làm việc hằng ngày trong công ty đã hình thành nên suy nghĩ ấy phải 

không ạ ? 

「Xin chào Sensei」: Đây là câu chuyện của giáo viên tiếng Nhật người Việt Nam hiện đang giảng 

dạy tại Trung tâm giao lưu văn hóa Nhật Bản tại Việt Nam (văn phòng Hồ Chí Minh) - Qũy giao lưu 

quốc tế Nhật Bản. Trước khi trở thành giáo viên, đã có lúc cô giáo muốn từ bỏ tiếng Nhật. Bài viết 

này sẽ hé lộ lý do tại sao cô giáo lại tiếp tục với nghề giáo viên tiếng Nhật đến tận bây giờ. 

 

Chúng tôi sẽ tiếp tục cung cấp những thông tin hữu ích liên quan đến tiếng Nhật trong những số tiếp 

theo. Chính vì vậy, chúng tôi rất mong muốn nhận được sự theo dõi, đón đọc của các bạn. 

Cuối cùng, xin được gửi lời cám ơn chân thành đến toàn thể các bạn đã hợp tác cho sự hoàn thành 

của tập san lần này cũng như trong thời gian tới. 
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