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Những việc nên làm trước kỳ thi 1 tháng

Trước khi thi 1 tháng các bạn không được làm, những bài tập mới và tải
những ứng dụng học mới…vv . Vì dường nhưnhiều người sẽmất niềm
tin khi bắt đầu họcnhững cái mới, bạn sẽnhận thấy toàn những vấn
đềmình không làmđượcvàcảmthấy sốt ruột. Các bạn nên tự tin vào

bản thân và ôn tập lại những kiến thứcđã học từ trướcđến này,đừng

quan tâmđến những kiến thức mình còn non kém..

Những việc làm trước ngày thi

Không được uống rượu và hãy đi ngủ sớmhơn mọi khi. Vì khi uống

rượu vào giấcngủ củabạn sẽkhông sâu. Những người muốn uống

rượu thì hãy uống chúc mừng sau khi kết thức ngày thi.

Những điều cần chuẩn bị trong ngày thi

Những câu chuyện thất bại trong kỳ thi gặp nhiều là [ Do không hiểu
địađiểmthi nên đãđến muộn vàđãkhông thamgiađượckỳ thi ]

[ Bài kiểmtranghe thì đã buồn ngủ]. Buổi sáng vào ngày thi không

đượcngủ đến sát giờ thi.Đểcho thoải mái về thời gian bạn hãy thức
dậy sớm, ăn cơm, vàkhông bị quên những đồ dùng cần thiết. Thi vào

buổi chiều , nên hãy chú ý giờăn trưa, trong lúc thi cố gắng không

đượcbuồn ngủ nhé. Sau cùng hãy tự tin vào bản thân và làmhết sức
mình.

Gửi đến các bạn thamgia kỳ thi năng lực tiếng Nhật
vào tháng 7những điều nên làmtừ bây giờ

Ngày 1 tháng5, hoàngthái tửcủa
Nhật Bản đãlên ngôi hoàngđếmới. Từ
ngày này thì năm niên hiệucủaNhật Bản
được thay đổi, từHeisei (Bình Thành) sang
Reiwa(Lệnh Hòa).

Về niên hiệu
Được đặt tên dựa vào tên năm trị vì của
Tiên HoàngNhật Bản. Niên hiệuvốn dĩ
đã được sử dụngở Trung Quốc từ thời xa
xưa. Niên hiệu của Nhật Bản được duy trì
sửdụngtrên 1300 năm, Reiwa (Lệnh Hòa)
là thời đại thứ 248 của
Nhật Bản. Các nước sử dụng niên hiệuđể
tính thời gian thì hiện này trên thế giới
chỉ còn mỗi Nhật Bản. Đối với người
Nhật thì niên hiệu là một trongnhững
nét văn hóa kết nối quá khứ với tương
lai. Nhật Bản dùngcả năm dương lịch
và niên hiệuđể tính thời gian cho năm.
Khi điền năm niên hiệu trên giấy tờ thì
năm niên hiệuHeisei 31 được viết tắt
bởi chữ cái tiếnganh là H31, vì vậy
Reiwa được viết là R1. Năm đầu tiên thì

cũngđược gọi là “năm thứ nhất”. vì vậy
Reiwa1 cũngcó thể dược gọi là “năm
niên hiệu Reiwa thứ nhất”.Và năm niên
hiệuđược sử dụngcho đến nay đối với các
tài liệuvà giấy phép khi nộp cho
các văn phòngchính phủNhật Bản, tuy
nhiên việc sử dụng lịch Tây đang trở nên
thịnh hành hơn. Nên khi gửi tài liệucho
thực tập sinh hay người nước ngoài thì sẽ
được viết bằng lịch Tây.

Ýnghĩa của niên hiệu Reiwa
(Lệnh Hòa)?
Reiwa là một từđược chọn trongsố các
tập thơ truyền thống của Nhật Bản có tên
“man-yoshu”, được viết từ1200 nămtrước.
“Rei”có nghĩa là “luật lệ“ hay cũngcó
nghĩa là “may mắn” và “đẹp đẽ”. “Wa” có
nghĩa là “hòa hợp” và cũngđược sửdụng
theo ý nghĩa “hòa bình”. Kết hợp lại, nó có
nghĩa là “sựhài hòađẹp đẽ’’ hay “điềm
lành về sựhòa hợp’’. Hy vọngrằng,
“Reiwa’’ sẽgiốngnhư tên gọi và ý nghĩa
của nó, môt thời đại tuyệt vời.
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Hãy chú ý về
việc mang các
sản phẩm
thịt và thực

vật bất hợp pháp từ
nước ngoài
Hình phạt nặng được
áp dụng
Đểngăn chặn sự lây lan của các bệnh
liên quan đến vật nuôi, gia súcđanglan
rộngtrên toàn thếgiới, từngày 22
tháng4 thì khôngđược phép mangthịt
và các sản phẩmtừ thịt (xúc xích, giăm
bông, giò... vv…) và thực vật bất hợp
pháp. Tại sân bay nếuphát hiện có một
mặt hàngtươngứngkhôngcó tờkhai
nhập khẩu(Hoặc giấy chứngnhận kiểm
tra do chính phủnước xuất khẩucấp),
bạn có thểbị phạt tùtới 3 nămhoặc phạ
t tiền lên tới một triệuyên tiền Nhật.
Hãy cẩn thận khôngmangtheo những
sản phẩmđó vào NHẬT BẢN.

Lớp học tiếng Nhật
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Ngày giờ ChủNhật 28 tháng 7

ởNAGOYA

ChủNhật 4 tháng 8

ở trụ sở chính TOKYO

＊Thông tin chi tiết sẽ thông báo

sau khi có quyết định cụ thể.

Đã tân hưởng kì nghỉ
tháng 5!

Đã đi đào măng và tổ
chức tiệc BBQ ở nhà ba mẹ
giámđốc / công ty cổ phần

秀栄工務店
し ゅ う え い こ う む て ん

Đã cùng với gia

đình giámđốc đi thăm

白川郷-di sản thiên
しらかわごう

nhiên thế giới / công ty

cổ phần OTONARI
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