
入門　Lời nói đầu

 Cùng với sự di chuyển, đi lại qua biên giới của con người giữa các quốc gia từ khắp nơi trên thế giới, 
số lượng người nước ngoài tới Nhật Bản làm việc trong nhiều lĩnh vực khác nhau cũng tăng lên hằng năm. 
Tư cách lưu trú “Kỹ năng đặc định” cũng đã được triển khai, mang lại cho những người có quốc tịch và nền 
văn hóa khác nhau nhiều cơ hội sinh sống trong cùng một cộng đồng và cùng nhau làm việc trong tương 
lai.

 Bộ sách “IRODORI: Tiếng Nhật trong đời sống” là giáo trình cung cấp năng lực giao tiếp tiếng Nhật 
cơ bản cần thiết cho người nước ngoài trong đời sống và công việc tại Nhật Bản. Bắt nguồn từ ý nghĩa cơ 
bản “tô màu”, "IRODORI" cũng có nghĩa là “mang lại thay đổi cho diện mạo, hình dáng của sự vật, làm 
tăng vẻ đẹp và sự hấp dẫn”. Chúng tôi lựa chọn nhan đề này với mong muốn có thể hỗ trợ người học trên 
phương diện ngôn ngữ và giao tiếp, và hy vọng cuộc sống hằng ngày tại Nhật Bản sẽ tràn ngập sắc màu 
nhờ các cuộc trò chuyện, giao lưu giữa những người hàng xóm và đồng nghiệp. 

 Đặc trưng của giáo trình này bao gồm những điểm sau:

・ Cung cấp các bối cảnh, chủ đề trong cuộc sống tại Nhật Bản, giúp người học có thể học cách 
giao tiếp bằng tiếng Nhật được sử dụng trong thực tế một cách hiệu quả.

・ Biểu thị mục tiêu học tập của từng bài dưới dạng Can-do, thể hiện rõ ràng những việc người 
học "có thể làm" sau khi học xong nội dung bài học đó.

・ Các chủ đề và mục ngữ pháp có đôi nét liên quan tới giáo trình "MARUGOTO: Ngôn ngữ và Văn 
hóa Nhật Bản" đã được xuất bản dựa trên Chuẩn Giáo dục Tiếng Nhật JF.

・ Phù hợp cho việc học tập tiếng Nhật từ trình độ nhập môn (A1) đến trình độ sơ cấp (A2) để 
sinh sống và làm việc tại Nhật Bản, có ích cho người có nhu cầu tham dự Japan Foundation 
Test for Basic Japanese (JFT-Basic).

・ Không xuất bản thành sách mà được đăng tải trên website để mọi người trên khắp thế giới có 
thể dễ dàng sử dụng.

  Chúng tôi hy vọng bộ giáo trình này sẽ giúp người học đạt được những mục đích khác nhau, như là 
học được những điều nên "có thể làm" trước khi đến Nhật Bản, hay kiểm tra năng lực tiếng Nhật của bản 
thân và tăng số việc "có thể làm" lên ngay cả khi đang sinh sống tại Nhật Bản.
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