Lễ hội toàn cầu tại Iwaki lần thứ 18
「Lễ hội toàn cầu Iwaki lần thứ 18」sẽ được tổ chức vào chủ nhật ngày 24 tháng 11.
Cũng như mọi lần trước , ngoài những quầy giới thiệu , giao lưu văn hóa của các tổ
chức quốc tế của thành phố còn có「Cuộc thi hùng biện thiếng Nhật」. Tất cả những
người có nguồn gốc nước ngoài đang sống ở Iwaki đều có quyền tham dự.Bạn có
muốn nói「Cảm nhận của mình khi sống Iwaki」bằng tiếng Nhật không?Hãy tải mẫu
đăng kí tham dự từ trang web của IIA

「Cuộc thi hùng biện của công dân có nguồn gốc nước ngoài」
【Thời gian】

13:00～16:00 Chủ nhật ngày 24/11/2019 Hùng biện và Giao lưu
※Thời gian có thể thay đổi

【Địa điểm】
【Tiêu đề】

Hội trường tầng 10 nhà FURUTAKI tại khu nước suối Yumoto Iwaki
Cảm nhận khi sống tại Iwaki

【Điều kiện 】

Người dân đang sống tại Iwaki có nguồn gốc từ nước ngoài
※ Sẽ phân loại thí sinh đang theo học tại trường cấp 3 và thí sinh bình thường
※ Chỉ duy nhất bằng tiếng Nhật , thời gian cho phép trong vòng 5 phút
※ Hùng biện từng người một

【Giám khảo】

Người Nhật thành viên ban tổ chức lễ hội

※ Không phải là cuộc thi trình độ tiếng Nhật , Ban giám khảo và những người tham dự lễ hội sẽ bỏ phiếu sẽ chấm điểm nội dung bài
hùng biện

【Giải thưởng】 Bộ phận thí sinh bình thường
Giải nhất Bằng khen ＋ tiền thưởng 20.000 yên
Bộ phận thí sinh đang theo học tại trường cấp 3
Giải nhất Bằng khen ＋ tiền thưởng
20.000 yên
※Ngoài ra còn có nhiều giải thưởng khác . Có giải tham gia
【Đăng kí】

Nếu bạn muốn tham gia
Hãy tải bản đang kí tham gia tại trang web của IIA , điền những thông tin cần thiết rồi gửi đăng kí qua mail hay
Fax trước ngày 20/9（Thứ 6）.

◎Thông tin cần thiết ：Địa chỉ, tên, tuổi, giới tính , quốc tịch , thời gian sống tại Nhật ・Số điện thoại/ Fax , địa chỉ email, tiêu đề
bài hùng biện , tên trường học , bậc học / nơi làm việc

※ Địa chỉ đăng kí Email: info@iia-fukushima.or.jp
※ Thời hạn
Hết ngày thứ 6 ngày 20/9

Ban tổ chức （Địa chỉ liên lạc）：Ban tiếp nhận đăng kí lễ hội trái đất
Hiệp hội giao lưu quốc tế tư nhân của thành phố Iwaki
Địa chỉ 970-8168 Fukushima –ken, Iwaki –shi, Onahama Kimigatsuka cho 13-6 NPO The People

☎0246-52-2511

FAX0246-92-4298

Email:the-people@email.plara.or.jp

Đồng tổ chức ： Thành phố Iwaki ,
Nhà tài trợ： phòng tổ chức thương nghiệp Iwaki

