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● 「目上」と「目下」 Người bề trên và người dưới
Tiếng Nhật có phân biệt sử dụng kiểu lịch sự và kiểu thông thường trong văn nói, tùy theo mối quan hệ giữa người nói và
người nghe (người bề trên hay người dưới, người thân quen hay người không quen biết, v.v.).
Vậy, người thế nào thì được xếp vào vị trí người bề trên, người thế nào được coi là người dưới? Có các yếu tố như sau.
日本語には丁寧体と普通体というスタイルの区別があり、目上か目下か、親しい人同士か知らない人同士かなど、話し手と聞き手の人
間関係によって使い分けられます。
では、どんな人が「目上」で、どんな人が「目下」として位置づけられるのでしょうか。これには、次のような要因があります。

ねんれい

年齢

Tuổi tác

Nhìn chung, khi những người ở độ tuổi khác nhau nói chuyện với nhau, người
lớn tuổi hơn ở vị trí "người bề trên", người ít tuổi hơn ở vị trí "người dưới". Sự khác biệt
về tuổi tác là yếu tố khá quan trọng trong việc phân biệt sử dụng hình thức diễn đạt.
Vì vây, ở Nhật Bản, thỉnh thoảng người nước ngoài sẽ được hỏi tuổi, và không ít người
cảm thấy bị "xâm phạm quyền riêng tư". Khi đã đi làm, sự phân biệt trên dưới theo
tuổi tác giữa những người cùng lứa tuổi không quá nghiêm ngặt. Mối quan hệ càng
thân thiết, sự phân biệt trên dưới theo tuổi tác dần dần sẽ mất đi.

年上

年下

一般的に、年齢が違う人同士が話すとき、年齢が上の人が「目上」、年齢が下の人が「目
下」の立場になります。年齢の違いは、スタイルを使い分ける上でかなり大切な要素です。
そのため、日本では年齢を聞かれる機会がときどきあり、外国から来た人にとっては「プライ
バシーの侵害」と感じることも少なくないようです。年齢による目上－目下の区別は、社会
人になれば、同年代の間柄であればそれほど厳密でなくなります。また、お互いの関係が親
しくなればなるほど、年齢による目上－目下の区別はなくなってきます。

せんぱい

こうはい

先輩－後輩

Tiền bối - Hậu bối

Trong một tổ chức, người vào trước là senpai (tiền
bối), người vào sau là koohai (hậu bối). Nếu là học sinh, sinh
viên, thông thường tiền bối là người lớn tuổi hơn. Tuy nhiên
trong các tổ chức như công ty, cũng có trường hợp hậu bối
lớn tuổi hơn, tiền bối ít tuổi hơn. Cũng tùy thuộc vào khoảng
cách tuổi tác là bao nhiêu, nhưng nhìn chung mối quan hệ
tiền bối - hậu bối được ưu tiên hơn so với mối quan hệ trên
dưới về tuổi tác.

先輩

後輩

先輩

後輩

ある組織に、より古くからいる人が「先輩」、より新しく入っ
てきた人が「後輩」です。学生であれば、たいてい先輩＝年齢が
上ということになりますが、会社など社会人の組織などでは、後
輩のほうが年上で先輩のほうが年下という場合もあります。どの
ぐらいの年齢差があるかなどにもよりますが、一般的には年齢の
上下よりも先輩後輩の関係のほうが優先されます。
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地位の上下 Quan hệ trên dưới theo địa vị
Trong trường hợp có quan hệ trên dưới rõ ràng theo địa vị như
cấp trên và cấp dưới, giáo viên và học sinh, mối quan hệ đó sẽ được
phản ánh qua cách phân biệt người trên và người dưới. Ví dụ, ở công ty,
khi chức vụ được phân cấp từng bậc như giám đốc > trưởng phòng >
trưởng bộ phận > người phụ trách chính > nhân viên bình thường, người
có vị trí chức vụ càng cao sẽ được coi là người bề trên.
上司と部下、先生と学生など、明確に地位の上下がある場合には、それ
が目上と目下の区別に反映されます。例えば、会社の中で、社長＞部長＞課
長＞主任＞一般社員など、役職が段階的になっている場合には、役職の地位
が高い人ほど目上に位置づけられます。

きゃく

てんいん

客と店員 Khách hàng và nhân viên bán hàng

Ở Nhật Bản, tại các cửa hàng hay các địa điểm kinh doanh, bất kể tuổi tác, khách
hàng nói chung được đối xử như người bề trên so với nhân viên bán hàng. Đối với khách
hàng, nhân viên bán hàng không chỉ nói chuyện bằng kiểu lịch sự, mà còn thường sử
dụng kính ngữ.
日本では、店やビジネスの場などでは、年齢は関係なく、客は店員から最も「目上」として
扱われるのが一般的です。店員は客に対して、丁寧体で話すだけではなく、敬語を使うのが普
通です。

げんき

● 「お元気ですか？」のあいさつ Câu chào "Ogenki desu ka?"
Trong các câu chào trên thế giới, có những câu chào hỏi thăm đối phương như "How are you?" trong Tiếng Anh. Tuy nhiên,
お元気ですか trong tiếng Nhật là câu chào để hỏi tình hình gần đây của người lâu ngày không gặp. Do vậy, không dùng câu này đối
với người gặp hàng ngày như đồng nghiệp tại nơi làm việc.
げんき

世界のあいさつには、英語の“How are you?”のように、相手の調子をたずねるあいさつがありますが、日本語の「お元気ですか？」は、
しばらく会っていない人に最近の様子を聞くあいさつです。そのため、職場の同僚など、毎日会う人に対しては使いません。
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● 野球

Bóng chày

Một trong những môn thể thao được yêu thích nhất tại Nhật Bản từ ngày
xưa là bóng chày. Các địa phương thường có đội bóng chày cho học sinh tiểu
học. Bóng chày rất phổ biến như là một hoạt động câu lạc bộ trong các trường
cấp 2, cấp 3. Đặc biệt, giải đấu "bóng chày các trường trung học" mà các câu lạc
bộ trường cấp 3 ở mỗi tỉnh thành tham gia để quyết định đội bóng số 1 ở Nhật
Bản là một trong những đặc trưng của mùa hè.
Bóng chày chuyên nghiệp ở Nhật Bản có tổng cộng 12 đội: 6 đội ở Central
League (セ・リーグ), 6 đội ở Liên đoàn Pacific League (パ・リーグ). Mỗi đội bóng coi
thành phố nơi có sân vận động chính như là nhượng quyền thương mại, tại đây
có nhiều người hâm mộ cổ vũ nhiệt tình cho đội.
Cũng có nhiều người chơi bóng chày như là một sở thích. Có người còn lập đội bóng nghiệp dư,
thi đấu vào ngày nghỉ. Bạn có thể nhìn thấy trẻ em, bố mẹ và con cái chơi ném bóng chày trong
công viên vào dịp lễ hay cuối tuần. Đối với người Nhật, bóng chày là môn thể thao thân thuộc.
日本で昔から最も人気があるスポーツの 1 つが、野球です。地域にはたいてい小学生の野球チーム
がありますし、中学校や高校では、部活動としての野球が非常に盛んです。特に、各県の高校の野球
部が日本一を決める「高校野球」は、夏の風物詩にもなっています。
日本のプロ野球のチームは、セントラルリーグ（セ・リーグ）6 球団、パシフィックリーグ（パ・リーグ）
6 球団の、計 12 球団があります。それぞれの球団は、本拠地の球場がある都市をフランチャイズとし
ており、その地元では、チームを熱心に応援するファンが多くいます。
趣味として野球をする人も多くいます。アマチュアの野球チームを作って休日に試合をする人もいた
り、休みの日の公園では、子ども同士や親子がキャッチボールをする姿が見られます。野球は日本人
にとって、身近なスポーツです。

● いけばな Ikebana
Ikebana (nghệ thuật cắm hoa) là một trong những môn nghệ
thuật truyền thống của Nhật Bản. Hoa, cỏ, cành cây được cắm trong
lọ, bát để trang trí. Lớp học ikebana cũng được mở tại trung tâm
văn hóa, nhà văn hóa công cộng ở các địa phương. Có nhiều lớp
học ikebana tổ chức buổi học trải nghiệm dành cho người mới bắt
đầu. Vì vậy, nếu bạn quan tâm đến ikebana , trước hết hãy thử tìm
đến các buổi học trải nghiệm.
いけばな（華道）は、日本の伝統的な芸術の 1 つで、花や草、枝を器
に生けて飾ります。各地のカルチャーセンターや公民館などで、いけばな
教室が開かれることもあります。いけばな教室では、初心者のための体験
レッスンを行っていることも多いので、いけばなに興味をもったら、まず
体験レッスンを探してみるといいでしょう。
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● スタジオジブリ Studio Ghibli
Studio Ghibli là công ty sản xuất phim hoạt hình Nhật
Bản của đạo diễn Miyazaki Hayao. Những bộ phim hoạt hình
do Ghibli sản xuất được đánh giá cao trong và ngoài nước,
cũng có nhiều tác phẩm nhận giải thưởng điện ảnh quốc tế.
Một số tác phẩm tiêu biểu là "Hàng xóm của tôi là Totoro",
"Sen và Chihiro ở thế giới thần bí", "Lâu đài bay của pháp sư
Howl".
映画監督の宮﨑駿が所属する、日本のアニメ制作会社です。
ジブリの制作したアニメ映画は国内外で高く評価され、国際的な
映画賞を受賞した作品も多くあります。代表作には、
『となりのト
トロ』
『千と千尋の神隠し』
『ハウルの動く城』などがあります。

Đạo diễn Miyazaki Hayao
映画監督

こくさいこうりゅうきょうかい

● 国際交流協会

宮﨑駿

Hiệp hội Giao lưu Quốc tế

Hiệp hội Giao lưu Quốc tế ở các tỉnh thành của Nhật Bản là tổ chức hỗ trợ người nước ngoài sinh sống tại khu vực, tiến hành
hoạt động xúc tiến giao lưu với người dân địa phương. Ngoài ra, họ cũng mở lớp học tiếng Nhật cho người nước ngoài và tổ chức
các sự kiện như cuộc thi ẩm thực giữa các nước, cuộc thi hùng biện tiếng Nhật, lễ hội giao lưu quốc tế quy mô lớn. Hiệp hội Giao
lưu Quốc tế rất hữu ích đối với người nước ngoài sống tại Nhật nên các bạn thử tìm hiểu xem sao.
日本の各地にある国際交流協会は、地域に住む外国人を支援し、市民との交流を促進する活動を行っている団体です。外国人のための
日本語教室を開催したり、各国料理大会や日本語スピーチコンテストのようなイベントを行ったり、また大規模な国際交流フェスティバルを
開いたりする場合もあります。日本に住む外国人にとっては、地域の国際交流協会は役に立つ存在ですので、調べてみるといいでしょう。

Hiệp hội Giao lưu Quốc tế Toyonaka (ATOMS)
公益財団法人とよなか国際交流協会
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にほん

きこう

Khí hậu Nhật Bản

● 日本の気候

Nhật Bản là một quốc đảo dài và hẹp trải dài từ Bắc đến Nam nên khí hậu ở từng vùng cũng có sự khác biệt rõ rệt.
日本は南北に細長い島国なので、地域によって気候が大きく異なります。
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Tokyo

Tại Tokyo, từ khoảng cuối tháng 3 sẽ chuyển sang mùa xuân, trời sẽ ấm dần lên. Mùa hè từ tháng 7 đến tháng 8 rất oi, có
những ngày nhiệt độ cao nhất đạt gần ngưỡng 40 độ. Từ khoảng tháng 10 trời sẽ trở lạnh, từ tháng 12 đến khoảng tháng 2 là mùa
đông với gió lạnh và thời tiết khô ráo. Ở Tokyo rất ít khi có tuyết rơi, chỉ khoảng vài lần trong 1 năm.
東京では、3 月の終わりごろから暖かくなってきて、春になります。7 月から 8 月の夏はとても蒸し暑く、最高気温が 40 度近くに
なる日もあります。10 月ごろからだんだん寒くなり、12 月から 2 月ごろまで続く冬には、冷たい風が吹いて、乾燥した晴れの天気
が続きます。東京では、雪が降ることはめったになく、1 年で数回程度です。

ほっかいどう

北海道

Hokkaido

Hokkaido nằm ở cực Bắc của Nhật Bản, là nơi có mùa hè mát mẻ và mùa đông lạnh giá. Vào mùa hè, nhiệt độ rất ít
khi vượt quá 30 độ. Vào mùa đông, có rất nhiều ngày nhiệt độ xuống mức âm, kể cả vào ban ngày. Có những lúc nhiệt độ
thấp nhất xuống tới gần âm 20 độ. Tuyết rơi rất dày vào mùa đông.
日本のいちばん北にある北海道は、夏はすずしく冬は寒さが厳しい地域です。夏は 30 度を超える日は数日しかありませんが、冬
の間は日中でも氷点下の日が多く、最低気温がマイナス 20 度近くになることもあります。冬は雪が深く積もります。
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おきなわ

沖縄

Okinawa

Okinawa nằm ở phía Nam của Nhật Bản, với khí hậu cận nhiệt đới có nhiệt độ cao quanh năm. Bạn có thể bơi ở
Okinawa từ khoảng tháng 4 đến cuối tháng 10. Ngay cả vào mùa đông, nhiệt độ thấp nhất cũng ít khi xuống dưới 10 độ.
Mức chênh lệch nhiệt ở đây không quá cao nên khí hậu khá dễ chịu. Từ tháng 7 đến tháng 10 là mùa bão, mỗi năm có
khoảng 10 cơn bão đổ bộ vào Okinawa.
日本の南にある沖縄は、1 年を通して気温が高い亜熱帯気候で、4 月ごろから 10 月ごろまで泳ぐことができます。冬でも最低気
温が 10 度を下回ることはほとんどなく、気温の差が少なく過ごしやすい気候です。ただし、沖縄では 7 月から 10 月は台風のシー
ズンとなり、毎年 10 個程度の台風が接近します。

にほんかいがわ

日本海側

Vùng biển Nhật Bản

Thời tiết ở vùng biển Nhật Bản, nơi có các tỉnh như Niigata, Toyama, Ishikawa, v.v. khá khác biệt so với phía Thái Bình
Dương nơi có Tokyo. Tại đây, mùa hè có nhiều ngày nắng nóng, mùa đông có nhiều ngày thời tiết xấu, có mưa hoặc tuyết
rơi. Có những nơi tuyết rơi dày tới vài mét.
新潟、富山、石川などの日本海側は、東京などの太平洋側の気候とは異なります。夏は晴れて非常に暑い日が多いのに対し、冬
は天気が悪い日が多く、雨や雪が降るのが特徴です。多いところでは、雪が数メートルも積もります。

つ

ゆ

● 梅雨

Tsuyu (mùa mưa)

Mùa mưa kéo dài từ cuối tháng 5 đến khoảng giữa tháng 7. Bước vào mùa mưa, không chỉ nhiệt độ mà độ ẩm cũng tăng lên
khiến cho đồ ăn nhanh hỏng hơn nên cần phải chú ý nguy cơ ngộ độc thực phẩm. Ngoài ra, nấm mốc cũng dễ sinh sôi trong bếp
hay bồn tắm hơn và đồ giặt cũng lâu khô hơn, do đó việc dọn dẹp và giặt giũ cũng trở nên vất vả. Sau khi mùa mưa kết thúc thì
mùa hè chính thức bắt đầu.
梅雨は、5 月の終わりから 7 月中旬ごろまで続く、雨の多い季節です。梅雨になると、気温だけでなく湿度も上がって食べ物が腐りやす
くなるため、食中毒に注意しなければなりません。また、台所や風呂にカビが出やすくなったり、洗濯物がなかなか乾かなくなったりするので、
掃除や洗濯が大変になります。梅雨が明けると、本格的な夏が始まります。

さくら

はなみ

● 桜と花見

Hoa anh đào và hanami

Hoa anh đào màu hồng nhạt sẽ nở đồng loạt từ khoảng cuối tháng 3 đến
tháng 4. Đó chính là dấu hiệu báo mùa xuân đến. Ngoài ra, hoa anh đào nở
trùng với thời điểm năm học mới nên hoa anh đào cũng thường gắn liền với hình
ảnh tốt nghiệp hay nhập học, v.v..
Trước mùa hoa nở, bản tin thời tiết thường đưa ra các dự báo về thời điểm
hoa nở, thời điểm hoa nở đẹp nhất, thời điểm hoa tàn.
Trên khắp Nhật Bản đều có những điểm nổi tiếng với hoa anh đào. Việc mọi
người vừa ngắm hoa vừa ăn
cơm hộp và uống rượu dưới
gốc cây anh đào là hanami
(ngắm hoa). Ở những công
viên nổi tiếng với hoa anh đào, chúng ta sẽ bắt gặp hình ảnh mọi người trải thảm
dưới gốc cây và ngắm hoa. Để lấy được chỗ đẹp ngắm hoa, nhiều người phải đến từ
sáng sớm, việc này được gọi là bashotori .
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冬はとても寒くなります

桜は 3 月下旬から 4 月にかけて、いっせいに薄いピンクの花を咲かせ、春
が来たことの象徴になっています。また、桜の咲く時期は年度の変わり目なの
で、卒業や入学のイメージと結び付けられることもあります。
桜が咲くシーズンの前には、天気予報では、桜がいつ咲き、いつ満開になり、
いつ散るかを予想する「開花予想」が報じられます。
日本の各地には、桜で有名なスポットがあります。桜の木の下で、花を見
ながら、お弁当を食べたり、お酒を飲んだりするのが「花見」です。桜で有
名な公園では、毎年、桜の木の下にレジャーシートを敷いて、花見をする光
景が見られます。花見では、いい場所をとるために、朝早くから「場所取り」
をすることもあります。

こうよう

● 紅葉

Lá đổi màu

Sang thu, màu của lá cây sẽ chuyển từ xanh sang đỏ, cam,
vàng. Hiện tượng này được gọi là kooyoo (lá đổi màu). Nhiều người
sẽ đi tới các vùng núi, thung lũng, các khu vườn, v.v. để ngắm lá
đổi màu vào mùa này. Mùa lá đổi màu thường rơi vào tháng 10 đến
tháng 11, tuy nhiên sẽ khác nhau tùy theo khu vực và độ cao so với
mực nước biển. Các bạn có thể tìm hiểu trên mạng tình hình lá đổi
màu ở các vùng trên khắp Nhật Bản như thời điểm lá đổi màu, thời
điểm đẹp nhất để ngắm, thời điểm lá rụng, v.v.. Tuy nhiên, khác với
hanami , người Nhật không có thói quen ăn uống ở dưới gốc cây khi
ngắm lá đỏ.
秋になると、木の葉の色が緑から赤やオレンジ、黄色に変わります。これを「紅葉」
といいます。紅葉の季節になると、人々は美しい紅葉を見るために、山や渓谷、庭園
などに行きます。紅葉の季節は、だいたい 10 月から 11 月ぐらいで、地方や標高によっ
て違います。紅葉のシーズンには、全国各地の紅葉スポットの紅葉がどのような状態か
（色づきはじめ～見ごろ～散りぎわ、など）をネットで調べることができます。ただし、
紅葉は桜とは違い、紅葉した木の下でお弁当を食べたりお酒を飲んだりする習慣はあ
りません。

● セミ

Con ve

Ve là loài côn trùng phát ra tiếng kêu lớn từ trên cây cao. Ở Nhật Bản, ve kêu khi mùa hè
đến. Ve kêu ở khắp mọi nơi, không chỉ ở rừng hay công viên mà cả ở những khu dân cư nữa.
Có thể nói đây là âm thanh đặc trưng của mùa hè Nhật Bản. Tiếng kêu của các loài ve cũng
khác nhau, có những loài ve được đặt tên theo chính tiếng kêu của mình như min-min zemi ,
tsuku-tsuku-booshi hay kana-kana . Âm thanh mà nhiều chú ve cùng phát ra đồng thanh được
gọi là semi-shigure . Semi-shigure được sử dụng nhiều trong phim ảnh và anime như một hiệu
ứng âm thanh để gợi hình ảnh mùa hè, nên cũng có những người nước ngoài đến Nhật vào mùa
hè khi được nghe tiếng ve kêu ngoài đời thật đã nghĩ rằng, "Ồ! Đây chính là âm thanh trên phim
và anime!"
セミは木の上など高いところで大きな声で鳴く昆虫です。日本では夏になると、あちこちでセミが鳴
きます。森や公園だけでなく、
住宅地でもジージーと鳴くセミの鳴き声は、
日本の夏を代表する音と言えるでしょう。
鳴き声も種類によっ
て違い、
「ミンミンゼミ」
「ツクツクボウシ」
「カナカナ」など、鳴き声がそのまま呼び名になったセミの種類もあります。多くのセミが
一斉に鳴く音は、
「せみしぐれ」とも呼ばれています。
「せみしぐれ」はドラマやアニメで夏を表す効果音としてもよく使われるので、
夏に海外から日本に来た人は、セミの鳴き声を実際に聞いて、
「ドラマやアニメで聞いた音！」と思う人もいるそうです。
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昨日はすごい雨でしたね

たいふう

● 台風

Bão

Bão là áp thấp nhiệt đới hình thành và phát triển ở vùng biển phía
Nam của Nhật Bản, đổ bộ vào Nhật Bản chủ yếu từ mùa hè đến mùa thu.
Có những khi gió to và mưa lớn gây ra thiệt hại nặng nề. Khi bão to đến
gần, các phương tiện giao thông sẽ ngưng hoạt động, trường học và công
ty được nghỉ. Khi có bão, hãy hạn chế đi ra ngoài và chú ý các thông tin về
bão trên tivi hay trên mạng.
Những năm gần đây, thông qua các bài đăng trên mạng xã hội
hay bảng tin trực tuyến, hiện tượng ăn bánh korokke (bánh khoai tây
chiên giòn) khi có bão đang rất thịnh hành. Doanh thu của bánh korokke
tăng lên khi có bão, và có cả những cửa hàng bán hết sạch.
台風は、日本の南の海上で発生、発達する熱帯低気圧で、主に夏から秋にかけて、日本に接近、上陸します。非常に強い風、大雨により、
大きな被害が出ることもあります。強い台風が接近するときは、交通機関が止まったり、学校や会社が休みになったりします。台風のときに
は外出を控え、テレビやネットの台風情報に注意しましょう。
近年、ネットの掲示板や SNS を通じて、台風のときにコロッケを食べるという現象が広まっています。台風のときにはコロッケの売り上
げが上がり、中にはコロッケが売り切れになる店もあるそうです。

てんきよほう

● 天気予報

Dự báo thời tiết

Ngoài thời tiết, nhiệt độ, xác suất có mưa, chương trình dự báo thời tiết của Nhật Bản còn cung cấp các thông tin khác tùy
theo mùa hay khu vực, ví dụ như lượng phấn hoa bay, cường độ của tia cực tím, nguy cơ say nắng, v.v.. Các biểu tượng minh họa
sẽ thể hiện lời khuyên về cách ăn mặc trong ngày hoặc các thông tin như quần áo có dễ khô không, ăn món lẩu nào sẽ ngon, v.v..
日本の天気予報は、天気、気温、降水確率以外にも、花粉の飛ぶ量、紫外線の強さ、熱中症の危険度など、季節や地域に応じた情報
も提供しています。その日の服装のアドバイスや、洗濯物がどのぐらい乾きやすいか、どの鍋料理がどのぐらいおいしく感じられるかなどの
情報が、アイコンによって示されます。
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とてもにぎやかで便利です

● スポーツクラブ Câu lạc bộ thể thao
Câu lạc bộ thể thao là nơi vận động, rèn luyện sức khỏe. Tùy
vào cơ sở vật chất mà còn được gọi là phòng tập thể dục thể thao,
câu lạc bộ thể hình, trung tâm thể thao, v.v..
Các câu lạc bộ lớn mở chi nhánh trên toàn quốc, trang bị máy
tập thể hình, studio, bể bơi, v.v.. Phí hội viên hằng tháng khác nhau
tùy thuộc vào ngày hay thời gian có thể sử dụng, nhưng thường vào
rơi khoảng 10.000 yên. Gần đây có nhiều phòng tập chỉ chuyên với
máy tập và có ít nhân viên, bù lại mở cửa hoạt động 24 giờ. Phí hội
viên của những nơi này bằng khoảng một nửa các câu lạc bộ thể
thao lớn. Có những địa phương có trung tâm thể thao công cộng có
thể sử dụng với giá rất rẻ là vài trăm yên một lần.
スポーツクラブは運動したり体を鍛えたりするための施設です。ほかにも「スポーツジム」
「フィットネスクラブ」
「スポーツセンター」など
の呼び方があり、施設によって違います。
全国に支店を展開する大手のスポーツクラブは、マシンジム、スタジオ、プールなどを備え、月会費は、利用できる曜日や時間によって
異なりますが、だいたい 10,000 円ぐらいかかります。最近増えてきているのが、マシンジムのみに特化してスタッフ数を減らすかわりに 24
時間営業を行うジムで、大手スポーツクラブの半額程度の月会費で利用できます。自治体によっては、公営のスポーツセンターがあり、1 回
数百円の非常に安い値段で利用できるところもあります。

● ショッピングモール Trung tâm thương mại
Trung tâm thương mại là một tòa nhà lớn, trong đó có rất nhiều cửa hàng như quần áo, giày dép, cửa hàng điện tử, hiệu
thuốc, siêu thị bán thực phẩm, khu ẩm thực và nhà hàng, trung tâm trò chơi, rạp chiếu phim, v.v.. Trung tâm thương mại là một
trong những nơi quen thuộc có thể tận hưởng vào ngày nghỉ vì bạn có thể ở đây cả ngày để mua sắm, ăn uống, chơi trò chơi hay
xem phim.
ショッピングモールは、大きな建物の中に、服や靴などのさまざまな専門店、家電量販店、ドラッグストア、食料品を売るスーパー、フードコー
トやレストラン、ゲームセンター、映画館などが入っている施設です。買い物や食事をしたり、ゲームや映画を楽しんだりしながら、一日中
過ごすことができるので、休日に楽しめる身近な施設の 1 つとなっています。
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にゅうよくしせつ

● 入浴施設

Nhà tắm công cộng

Nhật Bản có rất nhiều nhà tắm công cộng, bởi suối nước nóng
được sử dụng rộng rãi từ thời xa xưa. Ở các tỉnh thành địa phương,
có các nhà tắm suối nước nóng có thể đi về trong ngày được vận
hành bởi thành phố hay khu phố. Ở đây, bạn có thể sử dụng với mức
giá vài trăm yên cho 1 lần. Ngoài phòng tắm lớn, nhiều nơi còn có
khu nghỉ ngơi và ăn uống, là địa điểm để người dân đến giải trí và
giao lưu.
日本では温泉が古くから広く利用されていることから、公共の入浴施
設がたくさんあります。地方の都市には、市や町が運営する日帰り温泉入
浴施設があり、1 回数百円の料金で利用することができます。大きな風呂
だけでなく、休憩所や飲食施設のあるところも多く、地元の人の娯楽、交
流の場になっています。

Ngoài ra, các nhà tắm công cộng Nhật Bản còn bao gồm:
そのほか、日本で利用できる入浴施設には、以下のようなものがあります。
せんとう

銭湯

Sentoo

Sentoo (còn được gọi là ofuroyasan ) là nhà tắm công cộng có
từ ngày xưa. Vốn dĩ đây là nơi dành cho những người không có bồn
tắm ở nhà. Nhiều sentoo được trang bị đơn giản với bồn tắm và khu
vệ sinh, được yêu thích bởi phí sử dụng rẻ (dưới 500 yên). So với ngày
xưa, số lượng các nhà tắm này giảm đáng kể, còn số lượng các nhà
tắm công cộng được trang bị đầy đủ phòng tắm ngoài trời, phòng
xông hơi, bể sục, v.v. đang gia tăng. Số người "thỉnh thoảng muốn thư
giãn ở nhà tắm rộng hơn so với ở nhà" cũng tăng lên khiến sentoo
dần dần được yêu thích trở lại.
町にある
「銭湯」は、
「お風呂屋さん」とも呼ばれ、昔からある公共入浴施設です。もともとは、
家に風呂がない人が利用していました。
設備は風呂と洗い場のシンプルなものが多く、500 円以下という安い料金で利用できるのが魅力です。昔と比べると、その数は非
常に減ってきていますが、最近は、露天風呂やサウナやジャクジーを作って設備を充実させた銭湯も増えたり、
「たまには自分の家よ
り広い風呂でゆっくりしたい」という人も増えたりして、銭湯の人気がまた少しずつ復活してきています。
けんこう

Kenkoo-land (spa sức khỏe)
Kenkoo-land là nơi giải trí mang tính thương mại, bao gồm nhiều loại phòng tắm lớn, bể sục, xông hơi, phòng nghỉ ngơi,
phòng ngủ trưa, nhà hàng, v.v.. Phí vào cửa tương đối cao, khoảng 1.000 đến 2.000 yên/lần. Tuy nhiên, bạn có thể đi tay không
đến vì có thể thuê khăn lau và trang phục mặc trong phạm vi spa. Kenkoo-land có ở các thành phố lớn, hoặc nằm dọc đường
tàu shinkansen ở các địa phương. Vào ngày nghỉ, kenkoo-land náo nhiệt bởi các gia đình kéo nhau đến.
健康ランド

大きな複数の風呂と、ジャクジーやサウナ、休憩室、仮眠室、レストランなどがそろった商業的な娯楽施設は「健康ランド」と呼
ばれています。1 回 1,000 円～ 2,000 円ぐらいの比較的高い入場料ですが、タオルや館内着がレンタルでき、手ぶらで行くことがで
きます。健康ランドは都市部、または地方の幹線道路沿いなどにあり、休日は家族連れで賑わいます。
せんとう

Super sentoo
Super sentoo là trung gian giữa sentoo và kenkoo-land , có trang thiết bị đơn giản hơn kenkoo-land nhưng chi phí tương
đối rẻ. Cũng có những super sentoo có giá ngang với sentoo.
スーパー銭 湯

銭湯と健康ランドの中間的な施設で、健康ランドより設備がシンプルですが、比較的安く入れます。銭湯と同じ料金で入れるスー
パー銭湯もあります。
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郵便局はどう行ったらいいですか？

しんごう

● 信号

Đèn giao thông

Đèn giao thông ở Nhật chủ yếu dành cho phương tiện giao thông và người
đi bộ. Giống với đa số các quốc gia trên thế giới, đèn dành cho các phương tiện
giao thông gồm 3 màu xanh lá cây, vàng, đỏ, tuy nhiên đèn màu xanh lá cây ở
Nhật lại được gọi là ao (xanh dương). Đèn cho người đi bộ chỉ có 2 màu xanh lá
cây và đỏ, khi đèn xanh nhấp nháy sẽ mang ý nghĩa như đèn vàng của đèn dành
cho phương tiện giao thông.
Đèn giao thông dành cho người đi bộ cũng có loại phải tự bấm nút, nếu
không đèn sẽ không chuyển sang màu xanh. Đèn giao thông dạng nút bấm
cũng có loại bấm được mọi lúc và cũng có loại chỉ bấm được trong khung thời
gian nhất định.
日本の信号は、主に車用と歩行者用があります。車両用の信号は、世界の多くの国
と同じく緑・黄・赤の 3

色ですが、緑の信号は「青」信号と呼ばれます。歩行者用

の信号は緑・赤の 2 色で、緑が点滅することで黄色信号と同じ意味を表します。
歩行者用信号は、自分でボタンを押さないと緑に変わらない押しボタン式のものも
あります。押しボタン式の歩行者用信号は、常に押しボタン式のものと、特定の時間
帯だけ押しボタン式になるものがあります。
てら

じんじゃ

● お寺と神社

Chùa và đền
Ở Nhật Bản có rất nhiều chùa và đền. Trên khắp nước
Nhật có nhiều ngôi chùa, đền là điểm tham quan du lịch nổi
tiếng. Có những nơi đã được công nhận là di sản thế giới như
chùa Horyuji (tỉnh Nara), đền Itsukushima (tỉnh Hiroshima).
Ngoài ra, ở các thị trấn và khu phố cũng có rất nhiều chùa,
đền nhỏ.
Những ngôi chùa và đền với đặc trưng kiến trúc bằng gỗ
truyền thống được cả những du khách nước ngoài yêu thích.
Tuy nhiên, cũng có người không phân biệt được sự khác
nhau giữa chùa và đền. Chùa là công trình Phật giáo còn đền
là công trình Thần đạo. Những điểm dưới đây sẽ giúp các
bạn hiểu rõ hơn về sự khác biệt này.

Chùa Horyuji 法隆寺

日本には数多くのお寺や神社があります。観光地として有名な
お寺、神社も全国各地にあり、
「法隆寺」
（奈良県）、
「厳島神社」
（広島県）のように、世界遺産に指定されているものもあります。
その一方で、町の中には小さなお寺、神社が数多くあります。
お寺と神社は伝統的な木造建築が特徴的で、外国人観光客に
も人気がありますが、お寺と神社の違いがわからないという人も
いるようです。お寺は仏教、神社は神道の施設ですが、次のよう
な違いに注意すると、わかりやすいかもしれません。

Đền Itsukushima 厳島神社
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私の町

郵便局はどう行ったらいいですか？

てら

お寺

Chùa

🔸 Có tượng Phật.
🔸 Có những ngôi mộ.
🔸 Có nhà sư.
🔸 Có chuông.
🔸 Có mùi nhang.
🔸 仏像がある。
🔸 お墓がある。
🔸 お坊さんがいる。
🔸 鐘がある。
🔸 お線香のにおいがする。

じんじゃ

神社

Đền

パン
パン

🔸 Có cổng torii.
🔸 Có Thần chủ kannushi hoặc vu nữ miko.
🔸 Người tới thăm đền sẽ vỗ tay khi cầu nguyện.
🔸 鳥居がある。
🔸 神主さん／巫女さんがいる。
🔸 お参りをしている人が、パンパンと手を叩いている。

初級1

L6 - 17

©The Japan Foundation

▶トピック

第

7

課

いっしょに出かける

道に迷ってちょっと遅れます

ちこく

● 遅刻

Đến muộn

Người Nhật thường được coi là "đúng giờ và khắt khe về thời gian". Tại nhiều công
ty, việc quét thẻ chấm công muộn 1 phút cũng sẽ bị coi là đến muộn. Khi có hẹn, nhiều
người không muốn để đối phương phải chờ nên sẽ tới chỗ hẹn đúng giờ hẹn hoặc trước đó
một chút.
Trong trường hợp bị muộn dù là 5 hay 10 phút thì nên liên lạc sớm với đối phương. Có
lẽ sẽ có người nghĩ rằng "Có 5, 10 phút thôi mà?", tuy nhiên mấu chốt của việc này là để đối
phương không phải lo lắng hay sốt ruột khi phải chờ mình.
Tuy vậy, vẫn có sự chênh lệch trong cảm nhận về thời gian của từng thế hệ, từng vùng, từng hoàn cảnh. Cho dù cùng là ở
Nhật Bản thì vẫn có những người ung dung và hay tới muộn. Ngoài ra, người ta vẫn thường nói "Người Nhật khắt khe về thời gian
bắt đầu, còn khi kết thúc thì lại thường không đúng giờ". Vì vậy, những cuộc họp bị kéo dài quá thời gian dự kiến hay việc làm
thêm giờ rất lâu kể cả khi hết giờ làm rồi khiến người nước ngoài cảm thấy rất ngạc nhiên.
日本人は「時間に正確、厳しい」とよく言われます。会社などでは、タイムカードを押すとき、始業時間に 1 分でも遅れたら遅刻として
扱われることも珍しくありません。待ち合わせの場合も、相手を待たせないようにしようと考える人が多く、待ち合わせ時間どおりに、あ
るいは待ち合わせ時間の少し前には待ち合わせ場所に着くことが一般的です。
もし遅れる場合は、それが 5 分や 10 分であっても、早目に相手に連絡をするのがマナーです。
「5 分、10 分だけなのに？」と不思議に
思う人もいるかもしれませんが、相手を心配させたり、イライラさせたりしないというのがポイントです。
ただし、時間の感覚は、世代によって、
地域によって、
場面によって異なります。同じ日本でも、のんびりしていて、よく遅刻する人もいるでしょ
う。また、
「日本人は、始まりの時間には厳しいのに、終わりの時間にはルーズ」とも言われ、会議が予定の時間になってもなかなか終わらなかっ
たり、就業時間を過ぎてもずっと残業する人がいたりして、外国人を驚かせることもあります。
でんしゃ

うんこう

● 電車の運行トラブル

Những trục trặc khi vận hành tàu điện

Thời gian chạy của tàu điện tại Nhật Bản được xây dựng trên đơn vị giây và được coi là có tính chính xác thuộc hàng cao
nhất thế giới. Khi tàu đến muộn dù chỉ một chút cũng sẽ có loa phát thông báo xin lỗi.
Tuy vậy, tàu điện tại Nhật cũng có đôi lúc sẽ bị chậm giờ rất lâu hoặc phải dừng do trục trặc về vận hành. Nguyên nhân dẫn
đến các vấn đề trục trặc trên có thể là tai nạn về người, ai đó bị ốm đột ngột, vấn đề do khách đi tàu gây ra, do hỏng hóc tín hiệu
giao thông, v.v.. Tùy từng nguyên nhân mà thời gian khắc phục sự cố cũng khác nhau. Để tránh tình trạng hỗn loạn hành khách,
công ty đường sắt sẽ thông báo trên loa trong ga, trên tàu và cung cấp thông tin vận hành tàu trên mạng, vì vậy khi vướng phải trục
trặc thì các bạn nên chú ý tới những thông tin này.
Khi tàu điện xảy ra trục trặc về vận hành thì bạn sẽ được nhận chienshoomeesho (giấy xác nhận chậm trễ). Nếu bạn tới công ty muộn vì tàu trễ, bạn
có thể nộp giấy này để được tính là không đi muộn (thủ tục sẽ khác nhau tùy từng
công ty nên hãy xác nhận lại nhé). Bạn có thể nhận giấy này tại nhà ga hoặc tải về
trên mạng.
日本の電車は秒単位でダイヤが組まれており、世界の電車の中でも非常に正確だと言
われています。もし電車が少しでも遅れた場合は、謝罪のアナウンスが流れます。
このような日本の電車も、トラブルによって、大幅に遅れたり、止まったりすることもあります。運行トラブルの原因には、人身事故、急
病人、乗客トラブル、信号故障などがありますが、原因によって、復旧にかかる時間はさまざまです。鉄道会社は乗客の混乱を避けるため、
駅や電車でアナウンスをしたり、ネット上で運行情報を案内したりしますので、運行トラブルに巻き込まれた際はそれらの情報に気をつける
といいでしょう。
運行トラブルで電車が遅れたときは、鉄道会社が発行する「遅延証明書」をもらうことができます。電車が遅れたせいで会社に遅刻した
場合、この「遅延証明書」を提出すれば、遅刻をしていないものとして扱われます（手続きは会社によって違うので、確認しましょう）
。
「遅
延証明書」は駅でもらえるほか、ネット上でダウンロードすることもできます。
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いっしょに出かける

野球、したことありますか？

にほん

しろ

● 日本の城 Lâu đài ở Nhật Bản

Lâu đài Himeji
姫路城

Lâu đài Matsuyama 松山城

Lâu đài Matsumoto 松本城

Từ thế kỉ 16 đến thế kỉ 19, giai đoạn thời Chiến Quốc đến thời Edo, rất nhiều lâu đài đã được xây dựng trên khắp Nhật Bản.
Đặc trưng của lâu đài ở Nhật là những bức tường đá cao, kênh hào và tháp canh. Những lâu đài còn sót lại tới ngày nay đều trở
thành điểm tham quan được ưa chuộng như tòa lâu đài trắng toát Himeji (tỉnh Hyogo) được công nhận là di sản thế giới, lâu đài
Matsumoto uy nghiêm được sơn màu đen (tỉnh Nagano), hay lâu đài Matsuyama nằm trên núi (tỉnh Ehime). Lâu đài Osaka và
lâu đài Nagoya cũng được nhiều người biết đến. Những tòa tháp canh ở đây đã được xây lại vào thời Showa (1926-1989) bằng bê
tông cốt thép và được lắp thêm cả thang máy.
Ngoài ra, cũng có nhiều công viên được xây tại các khu đất trước kia là lâu đài. Khi tới lâu đài, các bạn có thể lên tháp canh
và tiếp cận với lịch sử của vùng đất đó thông qua những tư liệu được trưng bày.
日本では、戦国時代から江戸時代、だいたい 16 世紀から 19 世紀にかけて、全国各地に城が建てられました。日本の城は、高い石垣、
堀、天守閣などが特徴的です。現在残っている城は、人気のある観光地になっており、例えば、世界遺産に登録された白く輝く「姫路城」
（兵庫県）、黒漆を使った荘厳な佇まいの「松本城」
（長野県）、山城として有名な「松山城」
（愛媛県）などが有名です。大阪城や名古屋城
も有名ですが、天守閣は昭和の時代（1926-1989）に再建された鉄筋コンクリート製で、エレベーターも付いています。
また、当時の建造物は今はなくなっているものの、城の跡地を公園として整備した「城址公園」も多くあります。城に行ったら、天守閣
に上ってみたり、展示されている資料を通してその土地の歴史に触れたりすることができます。

● アウトレットモール Trung tâm thương mại hàng tồn
Trung tâm thương mại hàng tồn là nơi tập trung nhiều cửa hàng bán sản phẩm
trực tiếp từ nhà máy, chủ yếu là hàng may mặc. Đây là nơi bạn có thể dành thời gian
mua sắm suốt một ngày nên thường có rất đông người tới đây vào cuối tuần. Trung tâm
thương mại hàng tồn thường xuất hiện ở những khu du lịch ở địa phương hoặc ngoại ô,
những tuyến đường cao tốc chạy dọc đường tàu shinkansen . Dù là trung tâm thương
mại hàng tồn nhưng ở Nhật thì đây không phải là nơi bán rẻ sản phẩm lỗi, và thường
không bán sản phẩm rẻ tiền.
アウトレットモールは、主に衣料品メーカーが工場からの商品を直接販売する店が複数集まったショッピングモールのことで、一日中買い
物が楽しめる場所として、休日にはたくさんの人で賑わいます。地方や郊外の観光地、高速道路などの幹線道路沿いなどにあることが多い
です。日本の場合、アウトレットといっても、傷など問題のある商品が安く買える場所という意味はなく、格安の商品はあまり売られていま
せん。
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野球、したことありますか？

● プロレス

Đấu vật chuyên nghiệp

Đấu vật chuyên nghiệp là hình thức đấu vật mang
tính chất biểu diễn, được ưa chuộng tại Nhật Bản. Những
năm gần đây, không chỉ nam giới mà số lượng người hâm
mộ là nữ giới cũng tăng lên. Ở Nhật có rất nhiều nhóm đấu
vật chuyên nghiệp. Những nhóm lớn tổ chức trận đấu ở
những sân đấu lớn như Tokyo Dome. Ngoài ra, tại nhiều địa
phương cũng có những nhóm nhỏ tổ chức trận đấu tại bãi
đỗ xe của nhà thi đấu hay trung tâm thương mại. Những
trận đấu ở địa phương như vậy phần lớn đều miễn phí, vì
vậy đây là loại hình giải trí được cả người lớn và trẻ em
yêu thích.
レスリングにショー的な要素を入れたプロレスは、日本では人気
があり、最近は男性だけでなく、女性のファンも増えています。日
本にはたくさんのプロレス団体があり、メジャーな団体は、東京ドー
ムなど大きな会場で試合を行うこともある一方で、各地方には地
域に密着したローカルな団体もあり、地域の体育館やショッピング
センターの駐車場などを会場にして、試合を行っています。こうし
た地域の団体の試合は観戦無料のことも多く、大人から子どもま
でが気軽に楽しめる娯楽になっています。
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日本語学習

読み方を教えてもらえませんか？

に ほ ん ご

べんきょう

● アニメで日本語を勉強する

Học tiếng Nhật bằng phim hoạt hình (anime)

Phim hoạt hình của Nhật Bản có rất nhiều người hâm mộ trên toàn thế giới. Cũng có nhiều người bắt đầu học tiếng Nhật vì yêu
thích phim hoạt hình. Ngoài ra, do mạng internet phát triển và có thể dễ dàng xem phim hoạt hình Nhật Bản từ bất cứ đâu trên thế
giới nên gần đây số người học tiếng Nhật bằng cách xem phim hoạt hình cũng tăng lên.
Phim hoạt hình của Nhật Bản được đăng tải hợp pháp công khai trên các trang web chia sẻ video như YouTube, trong đó có
cả những trang có phụ đề tiếng nước ngoài. Ngoài ra, nếu kí hợp đồng dịch vụ phát sóng video trả phí, bạn có thể xem được rất
nhiều phim hoạt hình. Bạn có thể tăng khả năng nghe, phát âm tiếng Nhật bằng cách xem nhiều phim hoạt hình, tiếp xúc nhiều
với âm tiếng Nhật tự nhiên. Nếu bạn quan tâm đến phim hoạt hình, hãy thử tìm kiếm phim mình yêu thích trên các trang video
trực tuyến.
日本のアニメは世界的にファンが多く、アニメをきっかけに日本語の勉強を始める人もたくさんいます。また最近では、ネットが発達し、
日本のアニメを世界のどこからでも簡単に見ることができるようになっているので、アニメを見て日本語の勉強をする人も増えています。
YouTube などの動画サイトには、合法的にアップロードされた日本のアニメが公開されており、中には外国語の字幕が付いているものも
あります。また、有料の動画配信サービスを契約すれば、たくさんのアニメが見られます。アニメをたくさん見て、生の日本語の音に多く接
することで、日本語の聴解能力や発音能力を上達させることができます。アニメに興味がある人は、ネットの動画サイトで好きなアニメを探
してみるといいでしょう。

ちいき

にほんごきょうしつ

● 地域の日本語教室

Lớp học tiếng Nhật ở địa phương

Nhiều lớp học tiếng Nhật dành cho người nước ngoài
sinh sống tại Nhật được tổ chức bởi các quận, huyện,
thị xã, thành phố hay hiệp hội giao lưu quốc tế trên toàn
quốc. Các lớp học này chủ yếu do tình nguyện viên ở địa
phương vận hành nên bạn có thể tham gia miễn phí hoặc
với chi phí rất rẻ. Lớp học tiếng Nhật tại các địa phương
thường được mở 1-2 lần/tuần ở những cơ sở công cộng
như nhà văn hóa công cộng, trung tâm cộng đồng, v.v..
Ngày và giờ học cũng rất đa dạng để phù hợp với người
nước ngoài có lối sống khác nhau. Hình thức học cũng
phong phú, bao gồm lớp học, học nhóm, học một thầy
một trò. Ở các lớp học tiếng Nhật này, bạn không chỉ
được học tiếng Nhật mà còn có thể giao lưu với người dân
địa phương và thu được những thông tin hữu ích cho cuộc
sống, vì vậy hãy đến thử một lần xem sao nhé!
日本で生活する外国人のために、全国の市区町村や国際交流協会などによって、日本語教室が数多く開かれています。これらの日本語
教室は、地域のボランティアが中心になって運営されているところが多いので、無料か非常に安い費用で参加することができます。地域が
運営している日本語教室は、通常、週に 1 ～ 2 回、公民館やコミュニティーセンターなどの公共施設で開かれています。さまざまなライフス
タイルの外国人に合わせて、教室が開かれる曜日や時間帯も多種多様ですし、授業の形態も、クラス、グループレッスン、マンツーマンと、
さまざまです。これらの日本語教室では、ただ日本語を勉強するだけでなく、地域の人たちと交流したり、生活に役立つ情報が得られたり
するので、ぜひ一度のぞいてみるといいでしょう。
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こうみんかん

● 公民館

Nhà văn hóa công cộng

Nhà văn hóa công cộng là cơ sở công cộng thực hiện giáo dục xã hội cho người dân địa phương và tạo ra mạng lưới kết nối
trong khu vực. Ở đây có nhiều loại phòng như phòng kiểu Nhật, phòng họp, hội trường đa năng, phòng nấu ăn, xưởng thủ công, v.v.
và là nơi diễn ra nhiều hoạt động khác nhau của địa phương. Vì có thể thuê với mức phí khá thấp nên ở nhà văn hóa công cộng có
các lớp học tiếng Nhật, lớp học nấu ăn, hoạt động câu lạc bộ, v.v.. Đến đây, bạn không chỉ có cơ hội học nhiều thứ mà còn có thể
tiếp xúc và kết nối với người dân địa phương thông qua các hoạt động. Hãy thử tìm hiểu thông tin về nhà văn hóa công cộng nơi bạn
đang sống nhé.
公民館は、地元住民の社会教育や地域のネットワーク作りを担う公的な施設です。和室、集会室、多目的ホール、調理室、工作室など
いろいろな部屋があって、その地域に根ざしたさまざまな行事を行っています。公民館は、比較的安い値段で借りることができるので、日
本語教室や料理教室などの講座が開かれていたり、地元の団体がサークル活動を行っていたりします。公民館に行けば、さまざまなことを
学ぶ機会が得られるだけでなく、学習活動を通して地域の人とのふれあいやつながりを持つことができるので、住んでいる地域の公民館情
報を探してみるといいでしょう。

りょうりきょうしつ

● 料理教室

Lớp học nấu ăn

Lớp học nấu ăn là một trong những lớp học được ưa thích.
Lớp học này được mở tại các nhà văn hóa công cộng, trung tâm
cộng đồng như một phần của hoạt động địa phương. Các công ty
thực phẩm hay công ty ga tổ chức lớp học chính thống trên toàn
quốc. Có rất nhiều lớp học như lớp trải nghiệm chỉ có 1 lần, lớp nấu
món ăn địa phương, lớp nấu món ăn theo sự kiện trong năm, v.v..
với số buổi học, học phí và món ăn đa dạng. Vì vậy, bạn có thể lựa
chọn lớp học phù hợp với sở thích của mình.
料理教室は、人気の習いごとの 1 つです。地域活動の一環として公民館やコミュニティーセンターで開催されていたり、食品関係の会社や
ガス会社が本格的な料理教室を全国展開していたりします。料理教室は、1 回だけの体験教室から、地域の郷土料理を学ぶ教室、年中行
事に合わせた料理を作ってみる教室など、通う日数や値段、作る料理もさまざまな種類があるので、興味に合わせて選ぶことができます。

しょどう

● 書道

Thư pháp
Thư pháp là nghệ thuật viết chữ bằng bút lông và mực, thể hiện vẻ đẹp của chữ cái. Ở
Nhật Bản, thư pháp được đưa vào như một phần của chương trình giáo dục. Học sinh bắt
đầu học thư pháp từ tiểu học và được giao bài tập khai bút kakizome vào dịp năm mới, các
cuộc thi thư pháp cũng được tổ chức tại các trường học. Tại nhà văn hóa công cộng, trung
tâm cộng đồng, v.v. có rất nhiều lớp học thư pháp nên từ trẻ em đến người lớn đều có thể
thoải mái thưởng thức thư pháp.
書道は、筆と墨で字を書き、文字の美しさを表現する芸術です。日本では小学校から書道の
授業があって、お正月には「書き初め」の宿題が出されたり、校内で書道大会が開催されたりして、
教育の一部に取り入れられています。地域の公民館やコミュニティーセンターなどには書道教室が
数多くあって、子どもから大人まで気軽に書道を楽しんでいます。
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● 合気道

Aikido

Giống như judo và karate , aikido là một trong những môn võ thuật của Nhật Bản, được Ueshiba Morihei sáng lập dựa trên
võ thuật cổ đại Nhật Bản. Hiện nay có khoảng 1,6 triệu người trên thế giới tập luyện aikido . Đặc trưng của aikido là tránh lực tấn
công của đối thủ, ném đối thủ bằng chính lực đó, do vậy còn được biết đến là một kỹ thuật tự vệ. Vì không phải thi đấu hay cần
sức mạnh nên aikido là được cả phụ nữ, người già ưa thích vì có thể tập luyện liên tục trong thời gian dài.
合気道は、柔道や空手と並ぶ日本の武道の 1 つで、植芝盛平という人が日本古来の武道をもとに創設しました。現在、全世界の合気道
人口は、約 160 万人ほどだと言われています。合気道の特徴として、相手が攻撃してくる力をかわしたり、その力を利用して相手を投げた
りすることから、護身術としても知られています。試合がなく、強い力を必要としないことから、女性やお年寄りでも長く続けられる武道と
して、人気があります。
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● バーベキュー Tiệc nướng
Những bữa tiệc nướng ngoài trời sử dụng vỉ nướng để nướng đồ ăn không chỉ được tổ
chức ở Nhật mà còn ở nhiều quốc gia khác nữa. Tuy nhiên, tiệc nướng của Nhật có những
đặc trưng sau đây:
🔸 Ngoài thịt thì còn có các loại rau khác như bí đỏ, hành tây, ngô, hay cả hải sản khác như

tôm, mực, sò, v.v..
🔸 Không nướng hết rồi mới ăn mà sẽ vừa nướng vừa ăn liên tục.
🔸 Sau cùng, mọi người thường ăn yakisoba (mì soba xào) hay

yaki-onigiri (cơm nắm

nướng).
🔸 Dụng cụ nướng thường được thuê ở công viên hoặc nơi cắm trại.
🔸 Cũng có những nơi chuyên tổ chức tiệc nướng giúp bạn chuẩn bị sẵn tất cả nguyên liệu

và dụng cụ nên bạn không cần mang gì tới mà chỉ cần trả tiền và tận hưởng buổi tiệc.
🔸 Gần đây, những nơi tổ chức "tiệc nướng trong thành phố" có trả phí như sân thượng hoặc ban

công của tòa nhà cũng được nhiều người ưa chuộng.
屋外で、グリルで食べ物を焼いて食べるバーベキューは、日本だけではなくいろいろな国で行われる料理のイベントですが、日本のバー
ベキューには、次のような特徴があります。
🔸 肉が中心だが、肉だけでなく、かぼちゃ、たまねぎ、とうもろこしなどの野菜や、
エビ、イカ、貝などのシーフードも焼く。
🔸 すべてを焼いてから食べるのではなく、焼いては食べ、焼いては食べ、を繰り返す。
🔸 最後に焼きそばや焼きおにぎりを食べることも一般的。
🔸 バーベキューの道具は、自分の道具ではなく、公園やキャンプ場などですべてレ
ンタルすることも多い。
🔸 道具や材料をすべて用意してくれて、手ぶらで行ってお金を払うだけでバーベ
キューが楽しめるバーベキュー場もある。
🔸 ビルの屋上やテラスなどを使った「都会で楽しむバーベキュー場」の有料施設も、
最近人気が出ている。
そうざい

● スーパーの惣菜コーナー

Quầy đồ ăn chế biến sẵn trong siêu thị
Bạn có thể tới quầy đồ ăn chế biến sẵn trong siêu thị và mua mang về
những món ăn đã được chế biến sẵn và ăn ngay. Các loại thức ăn thường thấy là
món chiên (gà rán karaage , bánh khoai tây chiên giòn korokke , v.v.), yakitori (gà
xiên nướng), nimono (món hầm), salad, v.v.. Siêu thị không chỉ bán những món
thường được chế biến trong gia đình mà có cả những món phức tạp khó có thể
nấu ở nhà.
Khu đồ ăn chế biến sẵn rất có ích với những người bận rộn không có thời
gian tự nấu nướng. Cũng có người mua thêm một chút đồ ăn tại đây để có bữa
ăn cân bằng dinh dưỡng. Gần tới giờ đóng cửa, các món ăn sẽ được giảm giá để
không có đồ ăn thừa bị bỏ lại.

スーパーの総菜コーナーでは、調理されたおかずが売られていて、買って帰れば自分で調理しないでそのまま食べることができます。よく
売られているおかずは、揚げ物（からあげ、コロッケなど）、焼き鳥、煮物、サラダなどがあり、一般家庭でよく作るおかずだけでなく、家
ではなかなか作れない本格的な味の惣菜を売りにしているスーパーもあります。
総菜コーナーは、忙しくて自分で料理をする時間がない人にとってはありがたい存在です。また、栄養バランスを取るために料理を少し
だけ買い足したりするなど、上手に利用している人もいます。閉店時間が近づくと、総菜が売れ残らないように、割引セールが行われます。
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● 焼き鳥 Yakitori
Yakitori (gà xiên nướng) được chế biến từ thịt gà cắt miếng
nhỏ và nướng bằng xiên gỗ. Món này ít khi được chế biến tại nhà mà
thường được mua sẵn từ siêu thị hay cửa hàng tiện lợi, và là một
món thường thấy trong thực đơn của izakaya (quán nhậu kiểu Nhật).
Những cửa hàng chuyên yakitori được gọi là yakitori-ya. Có nhiều loại yakitori, tùy vào bộ phận của thịt gà được sử dụng, ví dụ như
món gan gà rebaa, món thịt quanh cổ gà seseri, món ức gà sasami, v.v.. Ngoài ra, món negima gồm thịt gà và hành hay món gà
viên tsukune cũng là những món ăn được yêu thích thường xuất hiện trong thực đơn.
Gia vị dùng để nêm nếm yakitori thường là muối và tare. Tare là một loại sốt ngọt với thành phần chính là nước tương shooyu.
焼き鳥は鶏肉を小さく切り、木の串に刺して焼いた料理です。家庭で作ることは少なく、できたものをスーパーやコンビニなどで買って来
たり、居酒屋のメニューとして食べたりします。焼き鳥専門の料理店は、
「焼き鳥屋」と言います。
焼き鳥は、どの部位の肉を使うかによっていろいろな種類があり、肝臓を使った「レバー」、首の周りの肉を使った「せせり」
、胸の肉を
使った「ささみ」などがあります。また、鶏肉とねぎを交互に刺した「ねぎま」や、鶏の挽肉をボール状にした「つくね」などもポピュラー
なメニューです。
「たれ」はしょうゆをベースに甘く味を付けたソースです。
焼き鳥の味付けにはおもに「塩」と「たれ」があり、

しょうみ き げ ん

しょうひ き げ ん

● 賞味期限と消費期限

Hai loại hạn sử dụng
しょうみ き げ ん

しょうひ き げ ん

しょうみ き げ ん

Các sản phẩm được bày bán ở Nhật thường được in 賞味期限 hoặc 消費期限 trên bao bì. 賞味期限
là thời hạn sử dụng trước khi chất lượng và hương vị của sản phẩm thay đổi, quá 賞味期限 không có
nghĩa là đồ sẽ lập tức hỏng và không ăn được nữa. Ngược lại, 消費期限 là thời hạn có thể sử dụng sản
phẩm một cách an toàn, thường được in trên các sản phẩm nhanh bị thiu hỏng.
しょうみ き げ ん

しょうひ き げ ん

日本で売られる食品には、
「賞味期限」か「消費期限」のどちらかが表示されています。
「賞味期限」は、
その食品の品質や味に変化なく食べられる期限のことで、賞味期限が過ぎても、すぐに食べられなくなるわ
けではありません。これに対して「消費期限」は、その食品を安全に食べられる期限のことで、傷みの早い
食品に表示されます。

ひょうじ

● アレルギー表示

Thông tin về thành phần gây dị ứng

Nếu bị dị ứng với đồ ăn thì mỗi khi mua đồ, bạn cần xem trên bao bì sản phẩm xem có nguyên liệu gây dị ứng cho mình
không. Tại Nhật có quy định nếu sản phẩm được đóng gói có thành phần từ 7 nguyên liệu: trứng, sữa, lúa mạch, tôm, cua, lạc,
kiều mạch thì phải được ghi trên bao bì sản phẩm. Tuy nhiên, không có quy định về tên gọi được in trên bao bì, ví dụ 卵 (trứng) có
thể được ghi là 厚焼き玉子 (trứng rán), ハムエッグ (trứng và giăm bông), 乳 (sữa) có thể được ghi là ミルク (sữa), バター (bơ), アイスク
リーム (kem), v.v.. Vì vậy, nếu bị dị ứng thì bạn cần chú ý tới những điểm này. Ngoài ra, những cửa hàng, nhà hàng bán thức ăn hay
cơm hộp không có nghĩa vụ ghi thông tin thành phần gây dị ứng nên bạn cần xác nhận trực tiếp với nhân viên cửa hàng.
食品アレルギーを持っている人が食べ物を買う場合、商品ラベルの表示を見て、アレルギーの材料が入っていないかどうか、確かめる必
要があります。日本では、包装して売られる加工食品に「卵、乳、小麦、エビ、カニ、落花生、そば」の 7 品目のどれかが入っている場合は、
必ず表示をしなければならない決まりがあります。ただし、表示される名称は決まっておらず、例えば、卵は「厚焼き玉子、ハムエッグ」など、
乳は「ミルク、バター、アイスクリーム」などと表示される場合もあるので、そのアレルギーがある人は注意が必要です。また、お惣菜やお
弁当などの店頭販売や、レストランなどの外食ではアレルギー表示の義務がありませんので、お店の人に直接確認する必要があります。
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Obento

● お弁当

Bạn có thể mua obento (cơm hộp) tại những cửa hàng tiện lợi, siêu thị, quán
cơm hộp, v.v.. Cũng có những người tự làm obento ở nhà và mang đi làm. Những
món trong obento được ưa chuộng là trứng cuộn, gà rán, thịt bò viên, salad khoai
tây, v.v.. Obento của Nhật không chỉ coi trọng hương vị mà còn đề cao thẩm mỹ. Vì
vậy họ thường cân bằng màu sắc bằng màu đỏ của cà chua, màu vàng của trứng
cuộn, màu xanh của rau, màu trắng của cơm, màu đen của rong biển hoặc hạt mè,
v.v.. Ngoài ra, người ta cũng bán rất nhiều loại phụ kiện cho obento để trang trí cho
món ăn thêm dễ thương.
お弁当はコンビニやスーパー、お弁当屋さんなどで買うこともできますし、家で作って
会社に持って行く人もいます。お弁当の人気のおかずは、卵焼き、からあげ、ハンバーグ、
ポテトサラダなどです。日本のお弁当は、味だけでなく、見た目も重視することが多く、赤
いトマト、黄色い卵焼き、緑の野菜、白いご飯、黒いのりやゴマなどで、色のバランスを考
えます。また、おかずをかわいく彩るための「お弁当グッズ」も、たくさんの種類が売られ
ています。

たまごや

Tamago-yaki

● 卵焼き

Món tamago-yaki (trứng cuộn) là món ăn phổ biến ở các gia đình người Nhật, thường xuất
hiện trong bữa sáng và cũng hay được cho vào obento. Cách làm món này như sau: nêm nếm
trứng đã được đánh kĩ với các gia vị như muối, nước tương, mirin , đường, dashi (nước dùng), v.v..
Tiếp theo, đổ từng chút trứng vào chảo đã láng dầu và rán cuộn tròn lại. Tùy từng gia đình mà
cách gia giảm sẽ khác nhau, ở vùng Kanto thường dùng đường để nêm vị ngọt, còn ở Kansai
thích nêm không ngọt bằng dashi hơn. Ngoài ra, người ta cũng cho thêm những nguyên liệu
khác như hành, cải bó xôi, shirasu (cá mồi trắng) hay mentaiko (trứng cá cay), v.v..
卵焼きは日本人にとって定番の家庭料理です。朝ご飯にもよく出されますし、お弁当にもよく入っています。作り方は、よく溶いた卵に
塩やしょうゆ、みりん、砂糖、出し汁などで味をつけてから、油を引いたフライパンに少しずつ卵を流しいれて、丸めるように焼いていきま
す。味付けは家庭によって違いますが、関東では砂糖を使った甘めの味付けが、関西では出し汁を使った甘くない味付けが好まれるようで
す。また、中にねぎやほうれん草、しらすや明太子など、いろいろな食材を入れたバリエーションもあります。

この

や

● お好み焼き

Okonomiyaki

Okonomiyaki (bánh xèo kiểu Nhật) gồm phần nhân là bắp cải, thịt, hải sản
và phần bột bánh là hỗn hợp pha loãng từ bột mì với nước và được nướng trên vỉ.
Okonomiyaki theo kiểu Kansai được làm bằng cách trộn chung bột bánh và nhân
rồi nướng, còn kiểu Hiroshima thì không trộn lên mà nướng thành từng lớp. Ngoài
ra, ở những cửa hàng okonomiyaki của Osaka và Hiroshima, nhân viên của cửa
hàng sẽ nướng cho khách, còn ở Tokyo thì khách thường sẽ tự nướng.
Không chỉ ăn ở cửa hàng, nhiều người còn tự làm món này tại nhà. Ở cửa hàng
tiện lợi cũng có bán sẵn loại okonomiyaki đông lạnh, chỉ cần làm nóng bằng lò vi
sóng là có thể dễ dàng thưởng thức.
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お好み焼きは、小麦粉を水で溶いた生地に、キャベツと、肉、魚介類などの具を入れ、鉄板で焼いた料理です。生地と具を混ぜてから
焼く関西風と、混ぜないで重ねて焼く広島風があります。また、大阪や広島のお好み焼き屋では、店の人が焼いてくれますが、東京のお好
み焼き屋では、客が自席の鉄板で自分で焼いて食べるのが一般的です。
お店で食べるだけではなく、家で作ることもあります。コンビニでは、冷凍のお好み焼きも売られていて、電子レンジを使えば温めるだけ
で、気軽にお好み焼きを食べることができます。
この

や

つく

かた

お好み焼きの作り方 Cách làm món okonomiyaki

1.

2.

3.

Trộn đều bột bánh và nhân trong bát.

Láng dầu khắp mặt vỉ và trải bột bánh
lên.

Sau khi bề mặt bánh cứng lại, dùng
xẻng lật mặt dưới lên.

鉄板に油を引き、鉄板の上に生地をの

表面が固まってきたら、へらを使って

ばす。

裏返す。

4.

5.

6.

Chờ một lúc rồi lật lại một lần nữa.

Phết sốt lên.

しばらく経ったら、もう一度裏返す。

ソースを塗る。

Rưới mayonnaise, rắc thêm cá bào và
rong biển xanh lên bề mặt bánh.

ボウルに入った生地と具をよく混ぜる。

お好みでマヨネーズをかけ、鰹節と青
のりを振りかけて、できあがり。

や

● すき焼き

Sukiyaki

Đây là món lẩu gồm thịt bò thái mỏng cùng rau và các nguyên liệu khác, được nêm nếm bằng các
gia vị như nước tương và đường. Ngoài thịt bò thì nguyên liệu sẽ khác nhau tùy từng vùng và gia đình, tuy
nhiên những thứ thường được sử dụng là cải thảo, thạch konnyaku dạng sợi, đậu phụ, nấm kim châm,
hành, v.v.. Món này thường được chấm vào trứng sống khi ăn. Vì sử dụng loại thịt bò cao cấp nên ăn sukiyaki ở nhà sẽ tạo cảm giác là một dịp đặc biệt khác với những bữa ăn hằng ngày. Tại các nhà hàng, giá
của món sukiyaki thường khá đắt nhưng các bạn cũng có thể thưởng thức sukiyaki giá rẻ tại các chuỗi
cửa hàng cơm bò gyuudon .
薄く切った牛肉を、野菜などといっしょに焼き、しょうゆ
や砂糖で味付けした鍋料理です。牛肉以外の具材には、地
域ごと、家庭ごとに違いはありますが、白菜、糸こんにゃく、
豆腐、えのき、ねぎなどが使われます。食べるときに、生
卵につけて食べるのが一般的です。高級な牛肉を使うこと
から、一般家庭で食べる場合は、日常的な食事ではなく、
「ご
ちそう」というイメージがあります。レストランで食べると
かなり高い値段になりますが、牛丼のチェーン店など、簡
単なすき焼きを安く食べられるところもあります。
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ちゃわん む

● 茶碗蒸し

Chawan-mushi

Chawan-mushi (trứng hấp thập cẩm) là món thường xuất hiện trong các set đồ ăn
Nhật. Nó cũng thường đi kèm với sushi hay nằm trong thực đơn các món ăn kèm. Món
này được làm bằng cách cho dashi vào trứng đã đánh kĩ và thêm nhân, sau đó hấp lên.
Nhân bao gồm thịt gà, kamaboko (chả cá), nấm hương, nấm kim châm, bạch quả, tôm,
v.v.. Chawan-mushi mềm như bánh flan nên được ăn bằng thìa (không dùng đũa).
茶碗蒸しは、和食のコースなどの一部として、よく出される料理です。すしなどの付け合わ
せや、サイドメニューとして出されることもあります。卵を溶いたものに出し汁を加え、具を
入れて蒸して作ります。具には、鶏肉、かまぼこ、しいたけ、えのき、銀杏、エビなどを入れます。プリンに似てやわらかいので、スプーン
を使って食べます（お箸は使いません）。

● だし

Dashi
Dashi là một loại nước dùng được ninh từ cá bào, tảo bẹ, cá mòi khô,
nấm hương, v.v.. Đây là gia vị cơ bản trong các món ăn Nhật Bản. Dashi là
từ rút ngắn của 煮出し汁, viết bằng chữ Hán là 出汁. Cũng có lúc được gọi là
出し汁.
Cứ mỗi lần nấu ăn lại ninh nguyên liệu để làm dashi thì sẽ tốn rất
nhiều thời gian nên các gia đình thường sử dụng dashi no moto (cốt dashi )
dạng bột, chỉ cần hòa vào nước nóng là có thể dùng ngay.
に だ

だ

じる

じる

だしは、鰹節、昆布、煮干し、しいたけなどの食材を煮てその成分が溶け出
したスープで、日本料理の味付けの基本です。だしは「煮出し汁」が短くなった
ことばで、漢字で「出汁」と書きます。
「出し汁」という言い方をすることもあ
ります。
料理を作る際に、食材を煮てだしを取ることは手間がかかるため、家庭では、粉末状の、お湯に溶かしてすぐに使える「だしの素」を使
うことも多くなっています。

や

● カップ焼きそば Yakisoba ăn liền
Mì cốc ăn liền chỉ cần cho nước nóng vào và chờ 3-5 phút là có thể ăn
ngay. Loại thực phẩm này ra đời vào năm 1917 tại Nhật và hiện đã phát triển
ra toàn thế giới. Có rất nhiều loại được sản xuất ví dụ như mì ramen hay mì
udon ăn liền. Đặc trưng của mì yakisoba ăn liền là sau khi đổ nước nóng vào
cho sợi mì mềm ra, chúng ta sẽ đổ nước nóng đi. Vì có giá thành rẻ và để
được lâu nên đây là loại lương thực hữu ích trong những tình huống khẩn
cấp.
お湯を注いで 3 ～ 5 分待てば食べられるカップ麺／カップヌードルは、1971 年に
日本で生まれ、現在は世界に広まっています。カップラーメン、カップうどんなど、さまざまな商品が出ています。カップ焼きそばは、お湯
を注いで麺がやわらかくなったら、お湯を捨てて作るのが特徴です。値段も安く、保存もきくカップ麺は、非常用食糧としても使うことが
できる、役に立つ食品です。
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● 日本のトイレ Nhà vệ sinh ở Nhật Bản

わしき

和式トイレ

Nhà vệ sinh kiểu Nhật

Hiện nay tại Nhật Bản, bồn cầu kiểu Tây được sử dụng rộng rãi, còn bồn cầu kiểu
Nhật đã giảm đi rất nhiều, tuy nhiên bạn vẫn có thể bắt gặp ở trong nhà vệ sinh của
các tòa nhà cũ hay các cơ sở công cộng. Cách sử dụng nhà vệ sinh kiểu Nhật như hình
bên.
現在、日本でも便器の形は洋式が一般的になり、和式トイレは非常に少なくなりましたが、
古い建物や公共施設のトイレでは、まだ見かけることもあります。和式トイレは図のように使
います。

おんすいせんじょう べ ん ざ

温水洗 浄便 座 Bồn cầu rửa nước ấm

Nhà vệ sinh kiểu Tây thường gắn thêm "bồn cầu rửa nước ấm" để rửa mông bằng nước ấm. Hãy ghi nhớ các nút quan
trọng vì có trường hợp chúng chỉ được ghi bằng tiếng Nhật.
🔸 おしり (Mông): Xịt nước ấm để rửa mông.
🔸 止 (Dừng): Nút dừng nước.
🔸 弱～強 (Yếu ~ Mạnh): Điều chỉnh lực nước.
🔸 前～後 (Trước ~ Sau): Điều chỉnh vị trí xịt nước.
🔸 ビデ (Chậu rửa): Dùng cho phụ nữ.
洋式トイレには、温かい水でお尻を洗ってくれる「温水洗浄便座」が付いていることも多くなりました。ボタンの表示には日本語し
か書かれていない場合もあるので、大切なボタンを覚えましょう。
🔸 「おしり」：温かい水が出てお尻を洗います。
🔸 「止」：水を止めるときのボタンです。
🔸 「弱」～「強」：水の勢いを調節します。
🔸 「前」～「後」：水の出る位置を調節します。
🔸 「ビデ」：女性が使うボタンです。

みず

なが

水を流す

Xả nước

Cùng với sự đa dạng hóa của bồn cầu thì cũng có nhiều cách để xả nước. Sau khi đi vệ sinh, có thể bạn sẽ không biết
làm thế nào để xả được nước. Hãy bình tĩnh và nhìn xung quanh. Có những cách xả nước như sau.
便器の多機能化に伴って、水を流す操作方法も多様化しています。トイレを使ったあと、どのように水を流せばいいかわからない
ことがあるかもしれませんが、落ち着いて周りを見ましょう。水の流し方には、以下のようなものがあります。

🔸 Ấn nút trên bảng điều khiển bồn cầu rửa nước ấm.

Nếu trên bảng điều khiển có nút
vào đó.

だい

大

(đại) và

しょう

小

(tiểu) thì hãy ấn

温水洗浄便座の操作パネルにあるボタンを押す
パネルに「大」、
「小」のボタンがあったら、これを押します。
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🔸 Ấn nút trên tường

Hãy ấn vào nút xả nước ở trên tường. Trên nút có thể ghi các từ như
sạch), 流す (xả) nên hãy dựa vào đó để ấn.

せんじょう

洗浄

(làm

なが

壁のボタンを押す
トイレの壁に、流すためのボタンがあるので、これを押します。ボタンには「洗浄」、
「流す」
などの文字が書いてありますので、これを頼りにするといいでしょう。

🔸 Che tay vào

Khi che tay vào cảm biến, đèn màu đỏ sẽ sáng lên và nước sẽ được xả ra. Lưu ý là
bạn phải giữ nguyên tay trong 2-3 giây cho đến khi xả được nước.
手をかざす
センサーに手をかざすと、赤いランプが付き、水が流れます。流れるまで 2-3 秒手を動かさ
ないで待つのがポイントです。

🔸 Xoay cần gạt (dạng công tắc)

Khi bể vệ sinh có gắn cần dạng công tắc thì hãy vặn nó để xả nước. Trên cần có
viết các chữ 大←→小 (đại ←→ tiểu) như trong hình.
だい

しょう

レバーを回す（スイッチ型）
トイレのタンクにスイッチ型のレバーが付いている場合、これをひねって水を流します。図の
ように、レバーに「大←→小」と書かれています。

🔸 Ấn cần gạt (dạng tay cầm)

Nếu ống nước có gắn tay cầm hình trụ, hãy ấn vào đó để xả nước. Lưu ý rằng tay
cầm có thể nằm khuất sau nắp bồn cầu. Nên ấn bằng tay chứ đừng dùng chân.
レバーを押す（ハンドル型）
給水管に棒状のハンドルが付いている場合、これを押すことで水が流れます。トイレの蓋の
裏側に隠れていることがありますので気をつけましょう。足ではなく手で押すのがマナーとされています。

よ

だ

呼び出しボタン Nút gọi
よびだし

Nút có ghi 呼出 (gọi) là nút khẩn cấp dùng để gọi giúp đỡ khi cảm thấy không
khỏe trong nhà vệ sinh. Tuy nhiên vì chỉ được viết bằng tiếng Nhật nên có rất nhiều
người ấn nhầm nút này để xả nước. Bạn hãy nhớ: 呼出 là nút khẩn cấp, đừng ấn
nhầm nhé.
よびだし

「呼出」と書かれたボタンは、トイレで気分が悪くなったりしたときなどに、助けを呼ぶた
めの非常ボタンです。しかし、日本語しか書かれていない場合など、このボタンを流すため
のボタンと間違えて押してしまう人がとても多くいるそうです。
「呼出」は非常用のボタン、
と覚えておいて、まちがって押さないようにしましょう。
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● 印鑑／ハンコ

Con dấu

Ở Nhật Bản, con dấu cần thiết trong nhiều trường hợp khác nhau. Con dấu
không chỉ được sử dụng khi nộp giấy tờ ở cơ quan hành chính hay khi mở tài khoản
ngân hàng, mà còn được dùng vào những việc đơn giản như nhận hàng tại nhà, đóng
dấu xác nhận đã xem tài liệu ở nơi làm việc, v.v.. Ở các khu phố, có những cửa hàng
bán con dấu khắc họ của gia đình được bán với giá vài trăm yên. Tên người nước
ngoài thì phải đặt làm. Trong trường hợp đó, tuỳ theo chất liệu hoặc kích cỡ mà có
thể làm với giá từ khoảng 2000 yên.
Người nước ngoài sống ở Nhật thường có thể dùng chữ ký thay cho con dấu,
tuy nhiên cũng có trường hợp cần gấp con dấu vì các cơ quan hành chính hay ngân
hàng yêu cầu khác nhau. Gần đây cũng có dịch vụ làm con dấu cho người nước
ngoài với ký tự yêu thích như chữ katakana, chữ Latinh, chữ Hán. Do vậy cũng có
người nước ngoài thử làm con dấu dù không cần thiết trong cuộc sống.
日本では、さまざまな場面でハンコが必要です。役所に書類を出すときや銀行に口座を
開設するときだけでなく、宅配便の受け取りや仕事で書類を見たときに押す確認印など、
簡単な用事にもハンコは使われます。町にはハンコ屋さんがあって、さまざまな苗字のハン
コが数百円で売られています。外国人の名前の場合は、注文して作ることになります。その
場合、材質や大きさなどにもよりますが、だいたい 2,000 円程度から作ることができます。
外国人は日本で生活する上で、ハンコがなくてもサインで済む場合も多いですが、役所
や銀行の対応はそれぞれなので、急にハンコが必要になる場合もあるかもしれません。最
近は外国人のハンコを、アルファベットやカタカナ、漢字など好きな文字で作るサービスも
あるので、生活に必要でなくても自分のハンコを作ってみる外国人もいます。

ゆうきゅうきゅうか

● 有給休暇

Nghỉ phép có lương

Tại Nhật Bản, từ ngày 1/4/2019, việc nghỉ phép có lương đã trở thành nghĩa vụ. Đây là chế độ công ty phải cho nghỉ phép
có lương 10 ngày một năm đối với người lao động làm việc liên tục từ 6 tháng trở lên kể từ khi vào công ty, và làm việc trên
80% số ngày lao động trong thời gian đó. Ngoài ra, trách nhiệm của công ty là phải giải quyết nghỉ có lương ít nhất 5 ngày
đối với tất cả người lao động có 10 ngày nghỉ phép trở lên trong một năm. Điều này được áp dụng cho cả nhân viên hợp đồng,
nhân viên phái cử, nhân viên bán thời gian tùy theo thời gian làm việc liên tục hoặc số giờ làm việc. Những công ty vi phạm
quy định này sẽ bị xử phạt tù tới 6 tháng hoặc nộp phạt tới 300 nghìn yên.
Nghỉ phép có lương là quyền lợi nghỉ ngơi của người lao động. Bộ Y tế, Lao động và Phúc lợi đã thiết lập kênh liên lạc
trên toàn quốc bằng tiếng nước ngoài, trang bị tổng đài tiếng nước ngoài dành cho lao động người nước ngoài làm việc ở các
công ty không áp dụng đúng chế độ này.
日本では、2019 年 4 月 1 日から「有給休暇」の取得が義務化されました。これは、入社から継続して 6 か月以上勤務していて、その期
間の労働日の 8 割以上出勤している労働者に対して、会社は 10 日の年次有給休暇を与えなければならないという制度です。また、会社側
の責任として、年間 10 日以上の有給休暇があるすべての労働者に対して、最低 5 日は有給休暇を消化させなければならないことも決めら
れています。契約社員、派遣社員やパート、アルバイトで働く人も、勤続期間や働く時間数によって適用されます。この決まりに反する会
社には、懲役 6 か月以下 30 万円以下の罰金というペナルティも与えられます。
有給休暇は、労働者に与えられた休むための権利です。この制度が正しく運用されていない会社で働く外国人労働者のために、厚生労
働省では、外国語で相談できる窓口を全国に設置していたり、外国語対応の電話相談ダイヤルを設けていたりします。
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● 日本の病院に行く

Đi bệnh viện ở Nhật Bản

Nếu bạn cảm thấy không khỏe và muốn đi khám
bác sĩ ở Nhật thì bạn cần tự lựa chọn bác sĩ ở khoa tương
ứng với triệu chứng của mình (xem bảng dưới). Bạn có thể
tới những phòng khám quy mô nhỏ trong khu phố hay tới
trực tiếp những bệnh viện đa khoa lớn cũng không sao (tuy
nhiên nếu không có giấy giới thiệu từ phòng khám thì sẽ
tốn thêm chi phí khác).
日本で体調が悪くなって、医者に診てもらいたい場合、症状
に合わせた診療科の医者を、自分で選んで行きます（表を参
照）。町の小規模なクリニックに行くこともできますし、大きな
総合病院に直接行ってもかまいません（ただし、クリニックの
紹介状がない場合、別料金がかかります）。

Quy trình khi tới bệnh viện như sau:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Đăng ký với lễ tân.
Điền vào phiếu khám.
Chờ ở phòng chờ.
Khi được gọi thì vào phòng khám để bác sĩ khám.
Thanh toán chi phí sau khi khám xong.
Nhận đơn thuốc khi thanh toán.
Mang đơn thuốc tới nhà thuốc và nhận thuốc.
Thanh toán tại nhà thuốc.

Nhà thuốc là một cơ sở biệt lập với bệnh viện, tuy nhiên cũng có trường hợp có thể nhận thuốc ngay trong bệnh viện.
病院に行ったら、次のような流れになります。
1. 受付をする。
2. 問診票に記入する。
3. 待合室で待つ。
4. 呼ばれたら、診察室に入り、医者の診察を受ける。
5. 診察が終わったら、会計をする。
6. 会計といっしょに、処方せんをもらう。
7. 処方せんを調剤薬局に持って行き、薬を受け取る。
8. 薬局で会計をする。
薬を受け取る調剤薬局は、病院とは別の施設ですが、病院の中で薬がもらえる場合もあります。

Nếu bạn đột nhiên cảm thấy không khỏe ngoài thời gian khám của bệnh viện thông thường (vào ngày nghỉ hay đêm khuya)
thì vẫn có thể tới khám tại các phòng trực đêm hay phòng cấp cứu của các bệnh viện lớn. Tuy nhiên, trong trường hợp thực sự khẩn
cấp thì hãy gọi xe cấp cứu. Số điện thoại gọi xe cấp cứu là 119. Nếu xung quanh có người thì hãy nói với họ 救急車を呼んでください (Hãy
gọi xe cấp cứu). Ở Nhật, bạn sẽ không phải trả phí khi gọi xe cấp cứu.
Nhiều bệnh viện sẽ giới thiệu phiên dịch nếu bạn không tự tin vào năng lực tiếng Nhật của mình. Ngoài ra, bạn cũng có thể
tìm kiếm các cơ sở y tế có thể sử dụng ngoại ngữ trên trang web của JNTO (Japan National Tourism Organization) (jnto.go.jp).
きゅうきゅうしゃ
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一般の病院の診療時間外（休日や夜中など）に急に具合が悪くなったときは、大きな病院の夜間対応窓口や救急対応窓口に行けば、見
てもらえます。しかし、本当に急な病気のときは、救急車を呼びましょう。救急車を呼ぶ番号は「119」です。もし周りに人がいる場合は、
「救急車を呼んでください」と言います。日本では、救急車を呼んでも料金はかかりません。
病院の日本語に自信がない場合は、各自治体で、病院の通訳などを紹介してくれる場合もあります。また JNTO（Japan National
Tourism Organization）のウェブサイト（jnto.go.jp）では、外国語で利用できる医療機関を検索することができます。

しょうじょう しんりょうか

症 状と診療科 Triệu chứng và các khoa khám bệnh
Sốt, đau họng, ho, chảy nước mũi, đau đầu,
đau bụng, v.v.
発熱、のどの痛み、せき、鼻水、頭痛、腹痛など

Gãy xương, bầm tím, bong gân
骨折、打撲、ねんざ

Vấn đề về họng, mũi, tai
のど、鼻、耳の異常

Phát ban, nổi mẩn đỏ
じんましん、かぶれ

Vấn đề về mắt
目の異常

Bệnh về tâm lý
心の病気

Bệnh của phụ nữ, thai sản
女性の病気、妊娠

Sâu răng, các vấn đề về răng
虫歯、歯の問題

かふんしょう

● 花粉症

→

→

ない か

内科 khoa nội

せいけい げ

か

整形外科 khoa ngoại chỉnh hình
じ

び

か

ひ

ふ

か

じ

び いんこう か

→

耳鼻科、耳鼻咽喉科 khoa tai mũi, khoa tai mũi họng

→

皮膚科 khoa da liễu

→
→

がん か

眼科 khoa mắt

しんりょうない か

心療内科 khoa tâm lý trị liệu
ふじん か

さんふじん か

→

婦人科、産婦人科 phụ khoa, sản phụ khoa

→

歯科 nha khoa

し

か

Dị ứng phấn hoa

Dị ứng phấn hoa là hiện tượng dị ứng với phấn hoa của
các loài thực vật như cây liễu sam, các triệu chứng thường
thấy là ngứa mắt, hắt hơi, sổ mũi, tịt mũi. Ở Nhật, từ khoảng
tháng 3 đến tháng 5, phấn hoa liễu sam bay nhiều nên số
lượng người bị dị ứng phấn hoa cũng tăng lên. Nhiều người
khi lớn lên mới đột ngột xuất hiện triệu chứng dị ứng phấn
hoa, cũng có nhiều người sau khi sang Nhật mới bắt đầu
gặp các triệu chứng này. Nếu bạn có những triệu chứng như
trên vào mùa xuân thì có lẽ bạn đã bị dị ứng phấn hoa. Khi bị
dị ứng phấn hoa, ngoài việc đi khám và nhận thuốc dị ứng từ
bác sĩ, bạn cũng có thể tự mua khẩu trang, thuốc nhỏ mắt,
v.v. tại các nhà thuốc, cửa hàng dược mỹ phẩm.
花粉症は、スギなど植物の花粉に対するアレルギーで、目がかゆくなったり、くしゃみ、鼻水、鼻づまりの症状が出たりします。日本では、
3 月～ 5 月ごろにスギの花粉が多く飛び、花粉症の症状が出る人も増えます。花粉症は、大人になってから急に症状が現れる人も多いし、
日本に来てはじめて発症する人もいます。春にこのような症状が出た場合は、花粉症ではないかと疑ってみてもいいかもしれません。花粉
症が出た場合、医者に行ってアレルギー薬の処方をしてもらうほか、薬局やドラッグストアに行けば、マスクや目薬など、さまざまな「花粉
症グッズ」を買うこともできます。
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● 肩こり／肩がこる

Đau mỏi vai

Đau mỏi vai được gọi là bệnh quốc dân tại Nhật Bản. Có một báo cáo đã chỉ ra rằng
trong số các triệu chứng bệnh khiến người Nhật lo lắng về cơ thể, đau mỏi vai xếp vị trí
thứ nhất ở nữ giới và thứ hai ở nam giới. Ở Nhật Bản có rất nhiều người bị đau mỏi vai,
nhưng trong nhiều ngôn ngữ nước ngoài không xuất hiện khái niệm này nên triệu chứng
này được cho rằng chỉ có ở người Nhật (hoặc do người nước khác không ý thức nhiều về
bệnh này).
Đau mỏi vai là triệu chứng đau và thấy không thoải mái ở phần cơ cầu vai, tức là
phần cơ giữa cổ, vai và lưng. Bệnh này xuất hiện khi chúng ta mang vác đồ nặng hoặc
ngồi một tư thế liên tục trong thời gian dài, khiến cho các cơ bị mỏi. Nếu bạn có những
triệu chứng của đau mỏi vai thì có thể sử dụng những công cụ ngăn ngừa như ghế mát
xa, dụng cụ bấm huyệt, đai cố định lưng, vòng nam châm, miếng dán nam châm, v.v..
肩こりは、日本の国民病とも言われており、体の悩みとして挙げる症状のうち、女性の 1 位、
男性の2 位であるという報告もあります。それぐらい、肩こりに悩んでいる日本人は多いようですが、
多くの外国語には「肩がこる」という概念がなく、日本人に特有の症状である（または、日本人
以外はあまり意識しない）とも言われています。
肩こりは、僧帽筋と呼ばれる首～肩～背中の筋肉が痛んだり、不快感を覚えたりする症状です。
重い物を持ったり、長時間同じ姿勢を続けたりすることで、筋肉が疲労して起こります。もし肩こ
りになってしまった場合は、いろいろな肩こり対策グッズを利用するといいかもしれません。例えば、
マッサージチェア、ツボ押し棒、肩こり用サポーター、磁気ネックレス、磁気シールなど、さまざ
まなものがあります。

● マスク Khẩu trang
Nhiều người nước ngoài tới Nhật Bản rất ngạc nhiên khi thấy
nhiều người Nhật đeo khẩu trang. Gần đây, những người bị ho
hoặc hắt hơi được khuyến khích đeo khẩu trang như một hình thức
phòng ngừa. Số người tự giác đeo khẩu trang để không bị lây bệnh
từ người khác cũng tăng lên. Cũng có nhiều người đeo khẩu trang
khi tới mùa dị ứng phấn hoa.
Ngoài ra, cũng có người đeo khẩu trang không nhất thiết vì lý
do bệnh tật mà để tránh nói chuyện với người khác, tránh bị nhìn
thấy mặt hay để ra đường mà không cần trang điểm. Gần đây có
thêm nhiều loại khẩu trang với màu sắc và thiết kế hợp mốt nên
có thể nói khẩu trang đã trở thành một phụ kiện thời trang.
日本に来た外国人は、マスクをしている日本人の多さに驚く人が多いようです。最近は「せきエチケット」と言って、せきやくしゃみの出る
人にマスクの着用をすすめる動きがありますし、ほかの人の病気をもらわないように予防目的で自主的にマスクをする人も増えています。
花粉症の時期には、マスクをする人も増えます。
また、必ずしも病気と関係なく、マスクをしていると「人と話さなくて済む」とか「顔を見られなくて済む」、さらには「化粧をしなくても
外出できる」といった理由で、マスクをする人もいます。おしゃれな色やデザインのマスクも増えていますので、マスクはファッションアイテ
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● 和室での座り方 Cách ngồi trong phòng kiểu Nhật
Có nhiều cách ngồi khác nhau trong phòng kiểu Nhật hay các phòng trải chiếu tatami.
和室など、畳の部屋に座る場合、座り方がいろいろあります。
せいざ

正座

Seiza (ngồi quỳ gối)

Đây là cách ngồi trang trọng trong phòng trải chiếu tatami. Trong trường hợp phải ngồi
trong phòng tatami thì trước hết ngồi theo cách này sẽ không gây thất lễ. Tuy nhiên, người
không quen với tư thế này sẽ bị tê chân do máu ở chân không lưu thông. Ngồi quỳ gối trong
thời gian dài sẽ mất cảm giác của đôi chân và không thể đứng lên được. Nếu cảm thấy khó
chịu thì hãy hỏi 足をくずしてもいいですか (Tôi có thể thay đổi tư thế ngồi được không?) và đổi
sang cách ngồi thoải mái khác nhé.
あし

畳の部屋に座る場合のフォーマルな座り方です。畳の部屋に座らなければならない場合、まずはこの座り方をすれば、失礼になる
ことはありません。ただし、慣れていない人が正座をすると、足の血流が止まり、足がしびれてきます。そのまま長時間正座を続けると、
足の感覚がなくなって、立てなくなってしまいます。つらいと感じたら、
「足をくずしてもいいですか」と聞くなどして、ほかの楽な座
り方に変えましょう。

あぐら Agura (ngồi khoanh chân)
Động từ biểu thị cách ngồi này là あぐらをかく (ngồi khoanh chân). Đây là cách nam
giới thường ngồi. Gần đây, có nhiều phụ nữ, nhất là người trẻ tuổi ngồi theo cách này. Tuy
nhiên, thực tế là vẫn còn có nhiều người cho rằng phụ nữ không nên ngồi khoanh chân.
動詞では「あぐらをかく」といいます。男性がよくする座り方です。最近では若い人を中心に、
女性でもこの座り方をする人が増えていますが、人によっては「女性はあぐらをかくべきではない」
と考える人もまだ多くいるのも事実です。

よこずわ

横座り

Yokozuwari (ngồi xếp 2 chân sang 1 bên)

Khi thay đổi tư thế ngồi, nhiều phụ nữ ngồi theo cách này.
女性が足をくずして座る場合、この方法を使う人が多いようです。

すわ

かた

そのほかの座り方

Các cách ngồi khác

Duỗi chân về phía trước, dựng một đầu gối hay ngồi bó gối, v.v. đều là những cách ngồi không phổ biến lắm trong
phòng kiểu Nhật.
足を前に投げ出だす、片膝を立てる、体育座りなどは、いずれも和室ではあまり一般的な座り方ではありません。
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Omamori (bùa hộ mệnh)

● お守り

Bạn có thể mua bùa hộ mệnh Nhật Bản ở đền thờ hay chùa. Có rất
nhiều loại bùa tùy theo nguyện vọng, mong ước như 家内安全 (Cầu cho gia
đình sống bình an), 学業成就 (Cầu mong thi đỗ), 商売繁盛 (Cầu mong làm ăn
suôn sẻ), 恋愛成就 (Cầu mong tình yêu được thuận lợi), v.v.. Gần đây, cũng
có người mua bùa hộ mệnh với màu sắc và kiểu dáng dễ thương để làm
quà. Tuy nhiên, giữ bùa hộ mệnh trong thời gian dài được cho là không tốt.
Khi điều ước đã trở thành hiện thực, bạn hãy đem trả lại lá bùa hộ mệnh
cho đền thờ hoặc chùa và thực hiện oree-mairi (làm lễ tạ) nhé.
かないあんぜん

がくぎょうじょうじゅ

しょうばいはんじょう

れんあいじょうじゅ

日本のお守りは、神社やお寺で買うことができます。願いの種類によって、
「家
内安全（家族が無事に暮らせますように！）
」
「学業成就（試験や受験に合格しま
すように！）」
「商売繁盛（商売がうまくいきますように！）」
「恋愛成就（恋愛がうまくいきますように！）」など、さまざまな種類があります。
最近は、色やデザインのかわいいお守りをお土産として買う人もいますが、お守りを長い間ずっと持っているのはよくないことと考えられて
います。願いが叶ったときは、その神社やお寺にお守りを返して「お礼参り」をしましょう。

かぞく

よ

かた

● 家族の呼び方 Cách gọi trong gia đình
Trong tiếng Nhật, có các từ khác nhau để nói về bố, mẹ là 父, 母 (chichi, haha ) và お父さん, お母さん (otoosan, okaasan ). Cách
phân biệt khi sử dụng thường được giải thích như sau: dùng 父 (bố) và 母 (mẹ) khi nói về gia đình của mình, dùng お父さん (bố) và お
母さん (mẹ) khi nói về gia đình người khác. Tuy nhiên, trên thực tế, tùy thuộc vào tình huống hay tuổi tác của người nói mà cách phân
biệt sử dụng cũng khác nhau. Tại những nơi trang trọng như nơi làm việc hoặc khi nói chuyện với người bề trên, bạn có thể dùng
cách phân biệt như trên. Trong những trường hợp không trang trọng như bạn bè, đặc biệt người nói là thế hệ trẻ như sinh viên thì お
父さん, お母さん, お兄さん (anh trai), お姉さん (chị gái) cũng hay được sử dụng để nói về gia đình của mình. Ví dụ, chúng ta thường thấy
vận động viên Olympic trẻ gọi bố mình là お父さん trong các cuộc phỏng vấn sau trận đấu. Khi bạn nghe người Nhật trẻ tuổi sử dụng
những từ お父さん, お母さん, お兄さん, お姉さん thì hãy thử suy nghĩ xem họ đang nói về gia đình của ai nhé!
Ngoài ra, khi nói về gia đình của mình thì không thêm さん vào các từ chỉ người nhỏ tuổi hơn mình, ví dụ: 弟 (em trai), 妹 (em
gái), 息子 (con trai), 娘 (con gái), v.v...
日本語では、父親・母親を表すことばに、
「父・母」と「お父さん・お母さん」と、異なる言い方があります。使い分けは、
「自分の家
族」の場合は「父・母」、
「ほかの人の家族」の場合は「お父さん・お母さん」と一般的に説明されますが、実際には、場面のフォーマリティー
や、話者の年齢などによって、使い分け方が異なります。仕事などのフォーマルな場合や、目上の人と話す場合は、前述のような使い分け
がされますが、友だち同士などインフォーマルな場合や、特に話者が学生などの若い世代の場合は、自分の親について話すときも「お父さん・
お母さん・お兄さん・お姉さん」が使われることも多くなっています。例えば、若いオリンピック選手が、試合後のインタビューで、自分の
親のことを「お父さん」のように呼んでいる場面もしばしば見られます。若い日本人が「お父さん・お母さん・お兄さん・お姉さん」などの
ことばを使っているのを聞いたら、それはだれの家族のことを言っているのか、ちょっと考えてみましょう。
ただし、自分よりも下の人を表すことば（弟・妹・息子・娘など）には、
「さん」を付けた形を自分の家族に対して使うことはありません。
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にほんじん

なまえ

● 日本人の名前

Tên của người Nhật

Ở Nhật quy định trong vòng 14 ngày từ khi em bé chào đời thì bố mẹ cần
quyết định tên cho con và thông báo tại cơ quan hành chính. Để quyết định tên,
người ta tra ý nghĩa và cách đọc của chữ Hán trong sách đặt tên, tìm hiểu xem
cái tên đó sẽ lại vận mệnh như thế nào.
Những cái tên thịnh hành sẽ thay đổi theo từng thời đại. Ngày xưa, tên con
gái thường có chữ 子 (-ko ) và tên con trai thường có chữ 一 (ichi , số 1), 二 (ji , số
2) theo thứ tự được sinh ra, còn bây giờ những cái tên như vậy ít được đặt hơn.
Gần đây, những cái tên được viết bằng 1 chữ Hán như 蓮 (Ren) được ưa chuộng
hơn. Ngoài ra, số lượng chữ Hán có thể dùng để đặt tên bị giới hạn nhưng cách
đọc những chữ Hán đó thì không. Vì vậy, những cái tên với cách đọc khó như 海音
(Kanon) hay 奏夢 (Rizumu) cũng ngày một nhiều hơn.
日本では赤ちゃんが生まれると、14 日以内に名前を決めて役所に届けを出すことになっ
ています。名前を決めるためには、名づけの本で漢字の意味や音を調べたり、姓名判断
で運勢を調べたりします。

人気の名前は時代によって変化します。昔は「～子」がつく女性の名前や、生まれた順に「一、二」などの数字を入れた男性の名前がポピュ
ラーでしたが、今では少なくなってきています。最近は、
「蓮（レン）」など漢字 1 文字の名前が人気です。また名前に使える漢字は決まって
いますが、読み方には制限がないため、
「海音（カノン）」
「奏夢（リズム）」のような、読み方が難しい名前が増えています。

かんぱい

● 乾杯

Nâng cốc
Phong tục nâng cốc chúc mừng khi uống rượu có
ở khắp nơi trên thế giới. Trong tiếng Nhật người ta sẽ nói
"Kanpai!" (cạn ly). Từ này xuất phát từ chữ Hán 乾かす (làm
cạn) và 杯 (cốc), tuy nhiên ở Nhật, bạn không nhất thiết phải
uống cạn ngay. Bạn chỉ cần uống một một ngụm sau khi
nâng cốc, còn sau đó uống thế nào tùy bạn.
Trong các bữa tiệc, mọi người sẽ cùng nâng cốc trước
khi bắt đầu. Hành động nâng cốc này là dấu hiệu cho biết
bữa tiệc đã bắt đầu nên thông thường người ta sẽ chờ đến
khi nâng cốc cùng nhau rồi mới uống. Ngoài ra, tại các bữa
tiệc, người hô hào cho mọi người nâng cốc sẽ là người có
vị thế cao nhất trong số những người tham dự, hoặc khách
mời danh dự. Sau khi hô hào nâng cốc, cũng có khi người ta
sẽ chạm cốc cùng người xung quanh và uống một ngụm rồi
vỗ tay.
はい

お酒を飲むときにあいさつをしてグラスを合わせる習慣は世界中にあります。日本語ではこのあいさつは「乾杯！」と言います。
「乾杯」は
「杯」を「乾かす」と書きますが、日本の場合、グラスの中の飲み物をすべて飲み干す必要はありません。乾杯のあとは、必ず一口飲まな
ければなりませんが、あとは自由に飲みます。
パーティーなどでは、はじめに全員で乾杯をして、会を始めます。この乾杯がパーティーのスタートの合図なので、乾杯をするまでは、飲
まずに待っているのが普通です。また、パーティーでは、乾杯の発声をする人は、参加者の中で最も地位が高い人や、来賓の人などが選ば
れます。乾杯の発声のあとは、周りの人とグラスを合わせ、一口飲んだら、拍手をすることもあります。
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● カラオケ

Karaoke

Karaoke là hình thức giải trí được sinh ra ở Nhật để tất cả mọi
người đều có thể hát ca khúc mình thích trên nền nhạc có sẵn. Cũng có
hình thức hát trước mặt người lạ trong bar, tuy nhiên hiện nay người ta
thường cùng bạn bè vào "phòng karaoke" để hát. Phòng karaoke được
ưa chuộng bởi là hình thức giải trí dễ sử dụng, ví dụ như học sinh sinh
viên đi cùng bạn bè sau giờ học hay vào ngày nghỉ, người đi làm đi tăng 2,
tăng 3 sau khi đi nhậu. Gần đây, hình thức hitori-karaoke (karaoke một
mình) cũng trở nên phổ biến.
だれでも伴奏に合わせて好きな歌を歌うことができるカラオケは、日本で生まれた娯楽です。バーなどで、知らない人の前で歌う形式も
ありますが、現在では、仲間同士で小さな部屋に行って歌う「カラオケボックス」が主流になっています。カラオケボックスは、学生が放課
後や休日に友だち同士で利用したり、社会人が飲み会のあとの 2 次会や 3 次会で利用したりなど、気軽に利用できる娯楽として人気があ
ります。また、最近では、1 人でカラオケボックスに行って歌う「1 人カラオケ」も一般的になっています。

りようほう

カラオケボックスの利用法 Cách dùng phòng karaoke
Tùy từng cửa hàng thì sẽ khác nhau, tuy nhiên hầu hết sẽ có hệ thống như dưới đây.
店によって違いはありますが、だいたい以下のようなシステムです。

1. Thông báo số lượng người và thời gian sử dụng
Phòng karaoke có cách tính tiền theo giờ và cách tính "free-time", tức là vào một khoảng thời gian nhất định thì chi
phí sẽ giống nhau. Bên cạnh đó, ngoài việc tính phí đồ ăn, đồ uống riêng thì cũng có gói nomi-hoodai (buffet đồ uống)
được bao gồm trong chi phí phòng. Tùy vào thứ trong tuần và khung giờ mà các dịch vụ cũng sẽ thay đổi nên khi
thông báo về số lượng người và thời gian muốn sử dụng ở lễ tân, bạn sẽ được nhân viên cửa hàng giới thiệu những gói
chi phí phù hợp.
人数と利用時間を言う
カラオケボックスのシステムには、時間ごとに料金がかかる方式と、ある時間の間なら同じ値段で利用できる「フリータイム」の方
式があります。また、飲み物や食べ物は別に注文する場合のほか、飲み物が「飲み放題」として部屋代に含まれているプランもあ
ります。曜日や時間帯によって、どのサービスがあるかは違いますので、受付で人数と利用したい時間を言えば、店の人がおすす
めのプランを教えてくれます。

2. Đăng ký
Một người đại diện sẽ viết các thông tin như tên, địa chỉ tại lễ tân. Bạn sẽ được hỏi rằng đã là hội viên hay chưa. Nếu
thường xuyên sử dụng thì bạn có thể đăng ký làm hội viên để được sử dụng dịch vụ với chi phí rẻ hơn và được tích điểm.
受付をする
代表者が名前や住所などを書いて受付をします。このとき会員になるかどうかを聞かれます。もし、たくさん利用するかもしれない
ときは、会員になっておくと、そのあとの利用から、安い料金で利用できたり、ポイントがたまったりします。

3. Gọi đồ và chọn bài hát
Bạn sẽ gọi đồ uống sau khi vào phòng. Thông thường, kể cả khi bạn không chọn gói buffet đồ uống thì cũng cần gọi
mỗi người 1 cốc đồ uống, hình thức này gọi là one-drink-see . Khi chọn bài, bạn sẽ nhập bài mà mình muốn hát bằng
điều khiển dạng màn hình cảm ứng, sau đó hệ thống sẽ chuyển đến máy chủ. Có thể tìm bài hát bằng tên bài, tên ca
sĩ, dòng nhạc, v.v.. Bạn có thể gọi đồ ăn, đồ uống trong lúc hát bằng màn hình cảm ứng này, hoặc bằng điện thoại gần
cửa ra vào trong phòng.
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注文する／曲を入れる
部屋に入ったら、飲み物を注文します。飲み放題ではないプランの場合も、
「ワンドリンク制」といって、必ずドリンクを 1 人 1 つ
注文しなければならないことが一般的です。曲を入れるときは、歌いたい曲を、タブレットのようなタッチパネル式のリモコンで入
力し、本体に転送します。曲は、曲名、歌手名、ジャンルなどから探すことができます。歌っている間に食べ物や飲み物を注文す
るときは、このタッチパネルから注文できるほか、部屋の入り口付近にあるインターホンを使って注文することもできます。

4. Rời khỏi phòng
Trước khi hết thời gian sử dụng phòng 5 phút thì nhân viên cửa hàng sẽ gọi vào điện thoại trong phòng để thông
báo. Nếu bạn muốn hát tiếp và nếu không có khách nào khác đang chờ thì bạn có thể enchoo (kéo dài thời gian).
Còn nếu dừng lại thì bạn sẽ rời khỏi phòng sau khi hát xong bài. Tại quầy tính tiền, bạn sẽ thanh toán chi phí đồ ăn,
đồ uống, tiền hát kéo dài nếu có.
部屋を出る
利用時間の 5 分前になったら、店の人がインターホンで教えてくれます。もっと歌いたい場合は、ほかの人が待っていなければ、
「延長」することができます。そのまま終わる場合には、そのとき歌っている曲を歌い終えたら、部屋を出ます。レジで料理や飲み
物の料金、また利用時間を延長した場合の延長料金などを精算して払います。

よ

が

● 寄せ書き Yosegaki (tập hợp lời nhắn)
Khi muốn gửi lời tạm biệt cho ai đó sắp chuyển công tác, nghỉ việc hay lời chúc mừng cho ai đó sắp kết hôn thì nhiều người
sẽ cùng nhau viết lời nhắn vào một tờ giấy màu hay một tấm thiệp và tặng cho người đó. Tấm thiệp này gọi là yosegaki . Có thể
tập hợp được lời nhắn từ nhiều người bằng cách viết yosegaki theo nhóm, chẳng hạn như đồng nghiệp trong cùng công ty. Ví dụ,
yosegaki của lời chúc nhân dịp kết hôn thì kể cả những người không tham dự buổi lễ cũng có thể gửi gắm tình cảm của mình.
Tờ shikishi được dùng làm yosegaki là một tờ giấy dày hình vuông và thường có đường viền màu vàng. Shikishi cũng
thường được dùng để trưng bày chữ ký của người nổi tiếng. Yosegaki được viết trên shikishi sẽ được người nhận treo trên tường
trong phòng.
転勤や退職などのお別れのときや、結婚などのお祝いのときなどに、1 枚の色紙やカードに複数の人がメッセージを書き込んで贈ります。
これが「寄せ書き」です。会社の同僚など、グループの人がみんなで寄せ書きをすることで、多くの人がメッセージを寄せることができます。
例えば、結婚祝いの寄せ書きは、結婚式に出席しない人も、お祝いの気持ちを伝えることができます。
寄せ書きに使われる「色紙」は、厚い正方形の紙で、たいてい金色の縁が付いています。色紙は、有名人のサインを飾るときなどにも使
われます。色紙に書かれた寄せ書きは、もらった人は部屋の壁に飾ったりします。
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