出場者募集

第30回外国人
日本語スピーチ
コンテスト
30th Japanese Speech Contest for
Foreign Residents

2022

出場資格

年 2 月 1 9 日（土）午後 1 時 3 0 分～
松戸市民劇場

テーマ
審査基準
賞品
応募方法

① 松戸市内および近隣に在住・在勤・在学であること
② 本人、実父母ともに日本国籍をもたないこと
③ 2022年1月31日の時点で、日本に住んでいる期間が
通算5年未満であり、満15歳以上であること
④ 今まで、このコンテストで入賞していないこと
※全てに該当する人
わたしの考え
内容・語句の使い方、話し方、5分以内であること
上位5名にトロフィーと賞状、出場者全員に図書カードを贈呈します。
申し込みフォームにて

しめきり

2022年1月7日（金） ※原稿による事前審査があります。

Eligibility: ①Foreign residents who live, work or study at Matsudo City or its neighboring
area ②All contestants and their parents must be of a nationality other than Japanese
③Must be 15 years of age or over and have not spent more than 5 years in Japan in total as
of 31 Jan. 2022 ■Judging Criteria:① Content②Language ③Presentation④Length of Speech
(5 mins)■Prizes: A trophy and a certificate will be awarded to the top 5 prize winners.
All contestants will receive a bookstore gift card.
■How to apply: google form * please scan the QR code above
■Applications strictly close on Friday 7 January 2022.
*Contestants will be selected based on the evaluation of the scripts received.

CALL FOR APPLICATION!
■对象：＊参赛者需满足以上所有条件
(1)在松户市内或邻近城市居住,就学,或就业
(2)参赛者本人和父母均不持有日本国籍
(3)在日居住总计未满五年且年龄达15岁以上
(截止2022年1月31日)
(4)在本演讲比赛的过往赛事中没有获奖经历
■主题: 在日本生活的见闻以及所思所想
限时五分钟
■审查标准：1)内容 2)语句的使用方法 3)表达方式
4)限时5分钟
■奖品：奖杯和奖状 所有参赛者都将获得图书礼品卡
■报名方法：google form *请扫一下传单正面的二维码
■报名截止日期2022年1月7日（星期五）
■注意事项：根据原稿将进行初审

・Tư cách tham dự ※Người đủ từ ①～④điều kiện sau đây.
①Đang cư trú, đang làm việc hoặc đang đi học trong
hoặc gần Thành phố Matsudo.
② Người tham gia và bố mẹ người tham gia không
mang quốc tịch Nhật Bản.
③ Tính đến ngày 31 tháng 1 năm 2022, tổng thời gian
sống ở Nhật Bản là dưới 5 năm và phải từ 15 tuổi trở lên.
④Cho đến hiện tại, là người chưa giành được giải
thưởng trong cuộc thi này.

・Chủ đề
Suy nghĩ của bạn
・Tiêu chí duyệt hồ sơ Nội dung ・cách sử dụng từ ngữ、
cách nói chuyện 、phải trong vòng 5 phút.
・Giải thưởng 5 người tham gia xuất sắc nhất sẽ được
trao cúp, thẻ sách và tất cả những người tham gia khác sẽ
được nhận phần thưởng từ nhà tổ chức.

・Cách thức ứng tuyển

Vui lòng đăng ký bằng cách sử
dụng mẫu đơn này.
Bản thảo vui lòng gửi đến mail sau :office@miea.or.jp
Thời hạn
Phải đến trước thứ Sáu, ngày 7 tháng 1 năm
2022 * Sẽ có một cuộc kiểm tra sơ bộ bản thảo đã nộp .

・

お問い合わせ：
公益財団法人 松戸市国際交流協会
松戸市小根本７－８京葉ガスF松戸第2ビル５階
☎ 047-366-7310
✉ office@miea.or.jp
URL：www.miea.or.jp

