Lễ hội toàn cầu tại Iwaki lần thứ 19
「Lễ hội toàn cầu Iwaki lần thứ 19」sẽ được tổ chức vào chủ nhật ngày 22 tháng 11. Năm
naydo ảnh hưởng của Covid-19「Cuộc thi hùng biện bằng tiếng Nhật」sẽ diễn ra bằng clip
do các bạn gửi đến cho ban tổ chức.
Tất cả mọi 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?

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

13:00 – 16:00 Chủ nhật ngày 22/11/2020
※Thời gian có thể thay đổi

【Địa điểm】

チームスマイル・いわきＰＩＴ

số 13-5 Taira negimachi Iwaki

※ Hôm đó chỉ những người đăng kí tham gia mới được vào hội trường
【Tiêu đề】

Cảm nhận khi sống tại Iwaki

【Điều kiện】

Người dân đang sống tại Iwaki có nguồn gốc từ nước ngoài(tiếng Nhật không phải là tiếng mẹ đẻ)

※ Sẽ phân loại thí sinh đang theo học tại các cấp trường học và thí sinh tự do
※ Phần hùng biện được trình bày trong 3 phút, trước phần hùng biện là phần tự giới thiệu về bản thân dài không dài quá 2 phút,
clip dài không quá 5 phút.
※ Hùng biện từng người một
※ Ban tổ chức sẽ có trách nhiệm quay clip.

【Chấm thi】 Clip đăng kí tham dự của các thí sinh sẽ trình chiếu và phát trên kênh youtube của ban tổ chức vào chính ngày hội
Chấm thi dự trên nội dung hùng biện
※ Không phải là cuộc thi trình độ tiếng Nhật, nên sẽ dựa vào nội dung của phần hùng biện để đánh giá

【Phần thưởng】

Khối thí sinh tự do

Giải nhất

Bằng khen＋tiền thưởng 20.000 yên

Khối học sinh sinh viên Giải nhất

Bằng khen＋tiền thưởng 20.000 yên

※Ngoài ra còn có nhiều giải thưởng khác. Có giải tham dự

【Đăng kí】

Nếu bạn muốn thăm gia, điền những thông tin cần thiết❀ rồi gửi đăng kí qua mail hay Fax
Chi tiết cụ thể khác sẽ gửi trực tiếp đến thí sinh đăng kí tham gia

❀ Thông tin cần thiết: địa chỉ, tên, tuổi, giới tính, quốc tịch, thời gian sống tại Nhật, số điện thoại, fax, e-mail,
tiêu đề bài hùng biện, trường học, lớp/ nơi làm việc
Tải từ trang web của IIA http://www.iia-fukushima.or.jp

※Mẫu đăng kí
※Hình thức đăng kí
※Thời hạn

Gửi qua e-mail info@iia-fukushima.or.jp

hay fax（0246-22-7581）của IIA

Thứ 3 ngày 22/9

Ban tổ chức(liên hệ)：Hiệp hội giao lưu quốc tế thành phố Iwaki · Ban tiếp nhận đăng kí lễ hội trái đất
Văn phòng

☎0246-52-2511

〒971-8168

NPO The People số 6/13 Kimigatsuka Onahama Iwaki

FAX0246-92-4298

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

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

【Chúng tôi cũng chờ đón các clip biểu diễn của các nền văn hóa khác nhau trên thế giới!!】
Hãy gửi cho chúng tôi những clip ghi lại các điệu múa hay những bài hát về quê hương bạn. Hoanh nghênh tất cả
các clip đơn ca, tốp ca, độc diễn hay tập thể dưới 5 phút.
Các clip trình diễn sẽ phát trên kênh youtube của ban tổ chức hay trình chiếu giữa các clip hùng biện

