Kỉ niệm 45 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Nhật Bản-Việt Nam

BẮT

Cuộc thi viết luận dành cho Du học sinh và Thanh niên Việt Nam
tại Nhật Bản lần thứ 3

ĐẦU

Từ những trải nghiệm tại Nhật Bản
Suy nghĩ về 45 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Nhật Bản-Việt Nam
Cuộc thi viết luận văn dành cho Du học sinh và Thanh niên Việt Nam tại Nhật Bản lần thư 3 đã chính thức trở lại.
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để cho các bạn lựa chọn. Xin mời các bạn đọc thông tin chi tiết về cuộc thi được ghi dưới đây. BTC rất
mong nhận được nhiều bài đăng ký của các bạn du học sinh và thanh niên Việt Nam đang sinh sống và học tập tại Nhật Bản.
Ngoài ra, BTC sẽ gửi tặng miễn phí tuyển tập 70 bài dự thi của cuộc thi viết luận lần thứ 2 cho những ai có quan tâm.
Xin vui lòng liên hệ đăng ký theo thông tin bên dưới.
Đối tượng dự thi: Du học sinh hoặc thanh niên Việt Nam (Người đã đi làm; Sinh viên đại học, cao học, trường Senmon;
Học sinh trường tiếng Nhật; Ứng viên điều dưỡng, hộ lí EPA; Tu nghiệp sinh v.v.)
Điều kiện của bài dự thi:
1. Chọn 1 trong 2 tiêu đề:
Từ trải nghiệm tại Nhật Bản hoặc Suy nghĩ về 45 năm thiết lập mối quan hệ ngoại giao
Nhật Bản ‒ Việt Nam làm tiêu đề chính của bài viết.
Ngoài ra, người viết được tự do đặt thêm tiêu đề phụ.
Dựa trên những chủ đề như: Văn hoá Nhật Bản, Giáo dục của Nhật Bản, Lịch sử Nhật Bản, Khoa học Kỹ thuật của Nhật
Bản, Xã hội Nhật Bản, Các quy tắc luật lệ trong ứng xử của người Nhật, trải nghiệm làm thêm tại Nhật Bản v.v. , bạn hãy
viết thành văn những suy nghĩ thực của bản thân từ góc nhìn của một người Việt Nam về những điều bạn đã học được
hoặc cảm thấy nên học hỏi, hoặc những điều bạn cảm thấy lạ lùng v.v..
2. Bài văn viết bằng tiếng Nhật, khổ giấy A4, cỡ chữ 10.5, font chữ ＭＳＰ明朝, viết ngang và dài khoảng 1300 chữ.
3. Có thể đính kèm tối đa 2 bức ảnh trong trường hợp cần thiết để giải thích cho bài viết.
4. Bài nộp dự thi phải là bài do chính người dự thi viết và chưa từng được gửi dự thi hay công bố ở nơi nào khác.
5. Không sử dụng tác phẩm của người khác. Nếu phát hiện vi phạm bản quyền sẽ bị loại khỏi cuộc thi.

Thời gian đăng ký:

Từ ngày 1 tháng 7 năm 2018 đến ngày 30 tháng 9 năm 2018

Bài dự thi gửi tới hòm thư: 公益社団法人ベトナム協会 事務局 小川弘行 (OGAWA HIROYUKI) あて
Mail: h.ogawa625@gmail.com

THE JAPAN-VIETNAM ASSOCIATION

Tiêu chí đánh giá: 1.Nội dung có phù hợp với tiêu đề hay không 2.Có diễn đạt cụ thể hay không 3.Có biểu đạt được suy
nghĩ chân thật của bản thân hay không 4.Có sử dụng hoặc viết sai từ hay không 5.Có gây xúc động cho người đọc hay không
Lễ Công bố kết quả và Trao thưởng:
Thời gian dự kiến: Khoảng trung tuần tháng 1 năm 2019
Địa điểm:東京都港区六本木 6-4-1 ハリウッド大学院大学内
Các bài viết xuất sắc sẽ được đăng trên tạp chí “Viet Nam” và trên trang chủ
của Hiệp hội Việt Nam.
Giải thưởng Khoảng 30% bài dự thi sẽ được chọn vào vòng chung khảo
Các hạng mục giải thưởng trong trường hợp có 70 bài dự thi như sau:
□ 1 Giải đặc biệt 100,000 yên (10 vạn yên)
Buổi lễ trao thưởng cuộc thi
□ 1 Giải xuất sắc 50,000 yên (5 vạn yên)
□ 8 Giải từ các Doanh nghiệp tài trợ, mỗi giải 20,000 yên (2 vạn yên
lần thứ 2
□ 11 Giải khuyến khích 10,000 yên (1 vạn yên)
□ Trừ các bạn đã đạt các giải trên, các bạn dự thi đều được tặng 1 Thẻ mua sách trị giá 2000 yên
BTC hiện đang gửi tặng miễn phí tuyển tập các bài

Mọi thắc mắc xin liên hệ:

dự thi

Association

Cuộc thi viết luận dành cho DHS, TN Việt

Nam tại Nhật lần thứ 2 năm 2017

. Xin vui lòng

liên hệ email bên phải để đăng ký.

The Japan-Vietnam

公益社団法人ベトナム協会

事務局

常務理事 小川弘行(OGAWA HIROYUKI) TEL 03-3403-3449

Mall: h.ogawa625@gmail.com

