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わたしたちについて

わたしたちは、日本ではたらくベトナム人やフィリピ
ン人のみなさん に、日本語を おしえたり、日本のこ
とについておしえたりしています。

よろしくおねがいします。

Chúng tôi dạy cho người Việt Nam và người
Philippines làm việc tại Nhật Bản tiếng Nhật 
và về Nhật Bản.

Rất vui được gặp bạn.

MAIL : info@adovo.or.jp





Các chuyến tàu cực kỳ

đông đúc trong thời gian

đi làm và khi trở về nhà.

満員電車 tàu đông đúc





Trong một chuyến tàu đông đúc

Đôi khi họ xô đẩy

nhau và gây gổ với

hàng xóm.

Ngoài ra, bạn có thể bị

quấy rối tình dục.



Tránh những chuyến tàu đông đúc

Một số phương tiện có sẵn.

Xe gần cầu thang sẽ đông đúc.

Ô tô xa cầu thang tương đối vắng.



Vào buổi sáng, thời gian nhộn nhịp

nhất là từ 7 giờ đến 8 giờ.

Nếu bạn đi tàu sớm hơn thì sẽ tương 

đối vắng.



Xe ô tô dành riêng cho phụ nữ là loại 
xe chỉ được sử dụng bởi phụ nữ.

Ít có khả năng bị quấy rối và ít đông 
đúc hơn vì đàn ông không đi xe.



Tôi sẽ giải thích cách
kiểm tra chuyển tàu！

電車の乗り換えの調べ方
を説明します！



1.Tìm kiếm
えきすぱーとと検索

今日はこのサイト
で紹介しますがえ
きすぱーとと検索
して出てきたもの
なら基本なんでも
大丈夫です。

Tôi sẽ giới thiệu nó trên 

trang này hôm nay, 

nhưng về cơ bản thì bất 

cứ thứ gì xuất hiện bằng 

cách tìm kiếm Ekisper là 
được.



２．Nhập nơi bạn muốn 

đến từ bên trên và bên 
dưới.
どこからどこへ行きたいのかを上と下に
入力します。

Bạn cũng có thể nhập
thời gian khởi hành và
đến trên màn hình này.

この画面で出発や到着の時間も入力
できます。



Ví dụ
たとえば

Nếu bạn muốn đi từ Shibuya 

đến Shinjuku, hãy nhập như thế 
này.
渋谷から新宿に行きたければこのように入力します。



３
．

Tìm kiếm
hoàn tất!

検索完了！

Tuyến đường đến sớm 

nhất và chi phí của nó 

cũng được hiển thị, và 

việc tìm kiếm đã hoàn 
tất.

一番早く到着する路線やそれにかかるお金
も表示され、これで検索が完了です。



Tuy nhiên,,,

Kanji khó và khó đọc ...

しかし、、、

漢字だと難しくて読みにくいよ、、



Tại ga, tên ga cũng được hiển thị 

bằng màu sắc và số để các bạn dễ 
hiểu nhé!

駅では駅名が色と番号でも表示され、わかるようになっています！

新宿駅

（JR）

Khuyến khích cho 

những người không 

giỏi chữ Hán, hãy tìm 
nó tại ga!

漢字が苦手な人におすすめです、
是非駅で探してみてください！



ゴミの分別（ごみのぶんべつ)
Tách rác

Nhật Bản chia rác thành hai loại chính

・燃えるゴミ(moerugomi）

rác có thể đốt được

・燃えないゴミ(moenaigomi) 

rác không cháy



燃えるゴミ（ rác có thể đốt được ）

燃えないゴミ( rác không cháy )

Nó có nghĩa là chất thải không đốt được 

như đồ gốm, thủy tinh và kim loại.

Rác có thể cháy được nghĩa là giấy, quần 

áo, nhựa và các loại rác dễ cháy khác.



Tại mỗi khu vực cũng có các bãi xử lý rác thải 

sinh hoạt.Ở đó, ngày xử lý được ấn định tùy 

theo loại rác.Ví dụ: bỏ rác đốt vào thứ Hai
Bỏ rác không đốt được vào thứ Ba

Vứt bỏ hàng hóa nguy hiểm vào thứ Tư



Hộp đựng đồ uống được chia thành chai, lon 

và chai PET khi được xử lý như rác. Phải rửa 

sạch bằng nước trước khi cho vào thùng rác

Đối với chai và chai PET, hãy vứt bỏ chúng 

riêng biệt trong nắp, nhãn và hộp đựng.



Ở Nhật Bản, có những thùng rác ở các cơ sở công cộng và 

công viên để phân loại rác. Thùng rác được khắc logo.

Ngoài ra còn có một thùng rác để thu gom rác có thể tái chế.



ベトナムと日本の
ちがい

sự khác biệt giữa Nhật Bản 
và Việt Nam



生活 せいかつ cách sống No１

• ５分・１０分 前行動（まえこうどう）

Hành động sớm 5 phút hoặc 10 phút

「10:00にきて」"Đến lúc 10:00"

→ 9:55にはいく

có mặt trước 9:55



生活 せいかつ cách sống No.2

• 天気予報（てんきよほう）をかくにん

⇒ かさ、おりたたみかさ を もつ ⇔ れいんこーと

Kiểm tra dự báo thời tiết mỗi sáng và mang theo ô hoặc ô 
gấp

• おみせ WiFi ない

các cửa hàng và nhà hàng thường không có WIFi miễn 
phí

→free Wi-Fiのおみせ を さがす

tìm kiếm các địa điểm có hình dán "Wifi miễn phí" hoặc
tìm kiếm trên Internet



生活 せいかつ cách sống No.3

~連絡 れんらく công cụ giao tiếp~

• ともだち bạn bè

⇒LINE

Ứng dụng có tên LINE

• しごと công việc

⇒でんわばんごう メール

số điện thoại di động



• しずか（とくに あさ）
Yên lặng trên tàu hoặc xe buýt (đặc biệt là vào buổi sáng). Nhiều 

người đang ngủ. Tất nhiên bạn có thể nói chuyện, nhưng chúng ta 
hãy nghĩ về âm lượng.

• しんごう おうだんほどう
Băng qua đường khỏi đèn giao thông và phần đường dành cho 

người đi bộ. Chờ khi nó màu đỏ và cắt ngang khi nó có màu xanh 
lam.

交通 こうつう vận chuyển

• じゅんばん を まつ
mọi người xếp hàng để chờ đến lượt

⇒おりる…さき。のる…あと
Chờ mọi người xuống tàu rồi mới lên tàu



• 麺を音を立てて食べる

Tạo ra âm thanh húp

trong khi ăn mì được coi là tốt

• スープを器をもって飲む

(Đặc biệt là đối với nam giới) Donburi và noodles 

thường được ăn bằng cách nhấc

bát và đặt miệng lên trên bát.

食事 しょくじ bữa ăn No.1



• たちぐい
立食いレストラン
Không có chỗ ngồi và có nhà hàng
dành riêng để đứng ăn.

• みず…やすい じゅーす…たかい
nước thì rẻ nhưng nước trái cây thì đắt

食事 しょくじ bữa ăn No.２



• わりかん Warikan

Chia đều tổng số tiền cho mọi người

A：￥1200 B：￥900 C:1500

•わりかん
全員→ 1200円

…みんなで りょうり を わけあう
mọi người gọi một đĩa lớn và chia sẻ nó với những người khác

⇔ べつべつ riêng biệt 

Chỉ trả tiền cho những gì bạn ăn

⇔ おごり Ogori

Mọi người mời đi ăn đều trả tiền

食事 しょくじ bữa ăn No.3



Tokyo Disney Resort











Bạn nghĩ Tokyo Disney Resort nằm ở đâu?

1,Tokyo

2,Chiba

3,Hirosima



2,Chiba

Mặc dù nó được gọi là Tokyo Disney Resort, 

nhưng nó nằm ở Chiba, không phải Tokyo.

Tokyo Disney Resort chỉ cách ga Tokyo một 
tuyến trên tuyến Keiyo.





だんだん

１．こんにちは Xin chào

２．さようなら Tạm biệt

３．ありがとう Cảm ơn bạn

Khi phụ nữ sử dụng thuật

ngữ này, họ hài lòng

〇



ばんじまして

１．おはようございますBuổi sáng tốt lành

２．こんにちは Xin chào

３．こんばんは Chào buổi tối

Lời này nói sớm một

chút lúc chạng vạng.

〇



おぞい

１．こわい Đáng sợ

２．やさしい Tốt bụng

３．きたない Bẩn thỉu

Và cùng một dấu hiệu, 

thật きょーてー

〇



せつい

１．たのしい thú vị

２．つらい vị đắng

３．かなしい buồn

Thuật ngữ này được sử 

dụng khi công việc khó khăn.
〇



めげる・みげる

１．なげる ném

２．こわれる phá vỡ

３．なくなる bị lạc

Thuật ngữ này được sử 

dụng khi mọi thứ bị vỡ.
〇



Tokyo



とうきょうはせいかいのなかでもおおきいとしです。

ひとがおおくせいじのちゅうしんです。

かんこうきゃくもおおいです。

Tokyo là một thành phố đẳng cấp thế giới.

Nó đông đúc và là trung tâm của chính trị.

Nó có nhiều khách du lịch.



Tháp Tokyo cao bao nhiêu?

１，２３６ｍ

２，３３３ｍ

３，４５６ｍ



３３３ｍ

Được tạo ra vào năm 1958, nó 

vẫn là một biểu tượng của Tokyo.

Ngay cả bây giờ, chúng tôi vẫn

đang phát tín hiệu đến Tokyo.





とよたなどのおおきいかいしゃがあります。

れきしがあるとしです。

Có những công ty lớn hơn như Toyota.

Đó là một thành phố có lịch sử lâu đời.



なごやじょう １なごやこうすいぞくかん







たこ焼(や)き
Takoyaki

お好(この)み焼(や)き
Okonomiyaki

串(くし)カツ
Kusikatu












