
CUỘC THI HÙNG BIỆN TIẾNG NHẬT

Chiêu mộ người tham dự

LẦN THỨ 20

Bạn có muốn phát biểu suy nghĩ của bản thân bằng tiếng Nhật không ?

※Những thí sinh vượt qua vòng sơ tuyển đánh giá hồ sơ, sẽ được tham dự phát biểu 

tại vòng chung kết. Tất cả những ứng viên tham dự đều có giải thưởng.

Thời 
gian

12/3/2023 （Chủ nhật ）
13:30～15:40

Vòng chung kết

3ma

Địa 

điểm

Fujigawa fureai ho-ru

Fujishi iwabuchi 855-39

)

Giải xuất sắc nhất [1 người ] 30,000 yên

Tuyển chọn bài phàt biểu vào

vòng chung kết

Ngày 12/3 ( chủ nhật )

Tuyểnchọn vào vòng chung kết

Tuyểnchọn

Hạn cuối nộp hồ sơ

ngày 23/12 (thứ sáu)

Giải xuất sắc [1 người ] 10,000yên

Đăng ký ・Liên hệ Văn phònghiệp  hội  giao  lưu  quốc  tế  thành  phố  Fuji

〒417-8601 Fujishi nagatachou 1choume 100 banchi
Tầng 3 sở thị chính thành phố fuji Phòng giao lưu quốc tế

TEL: 55-2704   FAX: 55-2864  fj-air@div.city.fuji.shizuoka.jp
https://fujiair.net

Nội dung

Điều kiện tham dự

• Những người có quốc tịch nước ngoài đang sống, làm việc, học tập tại thành phố Fuji 

hoặc những người có quốc tịch nước ngoài, có ngôn ngữ mẹ đẻ không phải là tiếng Nhật. 

• Người chưa từng nhận giải thưởng xuất sắc nhất, giải thưởng xuất sắc hoặc giải thưởng 

đặc biệt trong cuộc thi hùng biện này.

Thời gian ứng tuyển 2022/10/3（Thứ sáu）～ 23/12（ Thứ sáu）

Chủ đề Tự  do（bản gốc, không sao chép của người khác ）

Thời gian phát biểu Không quá 5 phút (bài phát biểu không quá 2000 chữ)

Cách tham dự 「 Bài  phát  biểu」và「 Đơn đăng ký」 xin  vui  lòng  nộp  trực  tiếp , gửi  qua  bưu  điện  

hoặc  gửi  Fax

Địa chỉ nộp hồ sơ tham dự Văn phònghội  giao  lưu  quốc  tế  thành  phố  Fuji

Giải trẻ em [1 người ] 10,000yên

mailto:fj-air@div.city.fuji.shizuoka.jp

