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LỜI CHÀO CỦA CÔ VIỆN TRƯỞNG PHÒNG 
QUAN HỆ QUỐC TẾ 

Trường Đại học nữ Kwangju - ngày 12 tháng 6 năm 2019,
Xin chào tất cả các bạn du học sinh của Trường Đại học nữ Kwangju!
Mới hôm nào cô trò mình vừa mới gặp vậy mà cũng sắp đến kì thi kết 

thúc 1 học kì, cô mong rằng các bạn sẽ chuẩn bị thi thật tốt và đạt được 
số điểm như mong muốn. 

Cô cũng muốn gửi lời hỏi thăm và động viên đến các bạn sinh viên 
học tiếng của trường mình. Cô biết với thời gian sang Hàn chưa được 
bao lâu, các bạn vẫn còn nhiều bỡ ngỡ và khó khăn. Nhưng cô mong 
các bạn hãy vượt qua những khó khăn đó vì tương lai tươi sáng hơn. 

Cô sẽ luôn cố gắng tạo mọi điều kiện thuận lợi cho các bạn du học 
sinh có một cuộc sống du học tốt nhất. Cô chào tất cả và hẹn gặp lại các 
bạn ở học kì sau nhé. Chúc tất cả du học sinh Trường Đại học nữ 
Kwangju có một mùa hè thú vị nhất!

Viện trưởng phòng Quan hệ quốc tế 

Cô  Kim Hye Jeong
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ngày 18 tháng 5

Thế vận hội thể thao bơi lội thế giới ở Gwangju năm 2019 – Hoà mình cùng làn 

sóng hòa bình 

Bóng chuyền – Môn thể thao dành cho sinh viên nữ 
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Nửa học kì đầu năm 2019
THÔNG TIN HỌC ĐƯỜNG

Vào lúc 2 giờ chiều ngày 17 tháng 4 tại tầng 3 tòa nhà Quan 
hệ quốc tế, viện giáo dục và đào tạo cùng với sĩ quan Park 

Ui Kyung thuyết giảng về chuyên đề “cảnh sát, nữ cảnh sát 
và nữ giới” nằm trong khóa học đặc biệt dành cho nữ giới.
Lớp học đặc biệt lần này dựa trên điều kiện sẵn có và sự 
hiểu biết của phụ nữ thế hệ mới, nuôi dưỡng ý thức cộng 
đồng và sự thống nhất về nguồn năng lực trọng điểm của 
trường đại học nữ Gwangju.
Bà Park Kyung được bổ nhiệm làm sĩ quan cảnh sát kì thứ 12 
năm 1966 và hiện tại đang làm việc tại sở cảnh sát và cơ 
quan bảo vệ phụ nữ Thành phố Gwangju.

Viện giáo dục và đào tạo, tiến hành khóa đào tạo đặc biệt dành cho nữ giới

Khoa giáo dục đặc biệt bậc tiểu học, chương trình rèn luyện kỹ năng giao tiếp nâng 
cao

Từ 20 đến 21 tháng 3, khoa giáo dục đặc biệt bậc tiểu học 
đã tổ chức chương trình rèn luyện kỹ năng giao tiếp nâng 
cao nhắm đến đối tượng sinh viên năm nhất, năm hai và 
năm ba. Chương trình đợt 1 bao gồm trải nghiệm diễn tập 
xử lý an toàn 119, trong đợt 2 các bạn sinh viên mới đã được 
nhận sự hướng dẫn tận tình từ các tiền bối. Bên cạnh đó, tại 
trung tâm diễn tập xử lý an toàn của tỉnh Jeolla Buk Do 119 
đã nhấn mạnh lại điểm quan trọng trong việc xử lý an toàn.

Đội bắn cung, đạt giải thưởng tập thể xuất sắc từ Hiệp hội Bắn cung Hàn Quốc

Vào ngày 13 vừa qua, đội bắn cung đã nhận được giải 
thưởng tập thể xuất sắc năm 2018 từ HIệp hội Bắn cung 
Hàn quốc. Bên cạnh đó, đội bắn cung còn giành được giải 
thưởng tập thể xuất sắc tại cuộc thi Bắn cung nam nữ toàn 
quốc lần thứ 52 cùng với tinh thần thi đấu hết mình tại các 
giải đấu trong nước dù phải thi đấu trong hoàn cảnh khó 
khăn nhưng vẫn đạt được nhiều thành tích xuất sắc. Giải 
thưởng lần này được xem như một sự khen thưởng cho sự 
cống hiến phát triển môn bắn cung của đội bắn cung cho 

nước nhà. Huấn 
luyện viên Kim 
Sung Eun từng nói 
rằng: "Mặc cho có 
nhiều khó khăn và 
thử thách đội bắn 
cung của Trường 
Đại học nữ Gwangju cũng sẽ liên tục tiến lên phía trước và 
luôn là niềm tự hào của Đại Hàn Dân Quốc.”
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THÔNG TIN HỌC ĐƯỜNG

Thư viện - triển lãm hệ thống thông tin điện tử năm 2019 

Vào ngày 3 tháng 4 năm 2019 vào lúc 10 đến 16 giờ đã diễn 
ra triển lãm hệ thống thông tin điện tử tại tầng 2 phòng 
triễn lãm thư viện. Cuộc triển lãm đã được 7 năm kể từ cuộc 
triễn lãm đầu tiên từ năm 2013, các công ty cung cấp thiết 

bị xử lí thông tin điện tử tại thư viện trường đã trực tiếp 
tham gia trình bày và hướng dẫn phương pháp sử dụng 
cách kiểm tra dữ liệu điện tử. Đến với cuộc triễn lãm năm 
nay dễ bắt gặp hình ảnh các sinh viên tích cực chờ đợi trước 
giờ bắt đầu chương trình. Chương trình đã có tổng cộng 
507 sinh viên hưởng ứng tham gia và đã kết thúc một cách 
thành công tốt đẹp. Những học sinh tham gia chương trình 
cho biết: “cảm thấy thích thú vì được học thêm nhiều điều 
mới mẻ, và có thể áp dụng nhiều ở trường học", "hội triển 
lãm dữ liệu điện tử rất hữu ích và thú vị", "có rất nhiều thông 
tin bổ ích, chắc chắn sẽ giúp ích rất nhiều trong việc viết 
báo cáo sau này."

Vào ngày 27 tháng 3 từ 9 giờ đến 11 giờ sáng tại tòa Eo-
deung-gwan phòng 3518 ngành phúc lợi xã hội đã khai 
giảng buổi giảng dạy về đào tạo kỹ năng việc làm với sự 
tham gia của các tiền bối khoá trước. 
Buổi giảng dạy đã giúp sinh viên nhận thức được giá trị của 
bản thân một cách rõ ràng hơn, và thông qua các hoạt 
động đa dạng các sinh viên tham gia buổi giảng đã tạo nên 
những câu chuyện của chính bản thân mình. Bên cạnh đó, 
thông qua việc tham gia vào các hoạt động tình nguyện 
cũng như các hoạt động ngoại khóa, các sinh viên tiền bối 
khoá trước đã truyền tải đến sinh viên hậu bối tầm quan 

trọng của việc nhận 
thức được bản thân 
mình thích gì, bản 
thân mình có thể 
làm gì. Buổi giảng 
còn truyển đạt đến 
sinh viên tầm quan 
trọng của những bằng cấp cần có khi xin việc khoa phúc lợi 
xã hội (bằng nhân viên xã hội cấp 1, bằng lái xe loại 1, bằng 
ứng dụng máy tính, v.v) và năng lực nghiệp vụ (đề xuất, xử 
lí tình huống, v.v).

Khoa phúc lợi xã hội, chương trình nâng cao kỹ năng xin việc ‘Bài giảng đặt biệt với 
sự tham gia của các tiền bối’

Hội sinh viên –  <Maum Piano> 

Từ ngày 4 tháng 3 tại sảnh sân vận động trường đại học nữ 
Gwangju gần cửa hàng tiện lợi GS, hội sinh viên đã cho lắp 
đặt một chiếc đàn piano. Nhằm chào đón kì học đầu tiên 
của năm 2019 và với mục đích giúp các thành viên của 
trường cũng như người dân trong khu vực có thể kết nối 
giao lưu với nhau, chiếc đàn đã được đưa vào hoạt động 
vào ngày khai giảng của trường. Mặt khác, vào kì học đầu 

tiên của năm 2019 hội sinh 
viên đã tổ chức cuộc thi ảnh và 
video nhằm chọn ra 10 đội 
khác nhau. Đội được chọn đã 
được trao tặng học bổng theo 
quy định của trường.
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Thư viện - trung tâm truyền thông , lễ công bố giải thưởng cuộc thi chụp ảnh cùng 
hoa anh đào lần thứ 3

Trung tâm thông tin 
truyền thông trực thuộc 
thư viện đã có buổi công 
bố 20 người đoạt giải 
trong cuộc thi chụp ảnh 
cùng hoa anh đào. Cuộc 
thi chụp ảnh cùng hoa 
anh đào được tổ chức với 
mục đích nhằm ghi lại 
những khảnh khắc đẹp 
những hàng cây hoa anh 

đào của Trường đại học nữ Kwangju và con người. Cuộc thi 
được tổ chức đến năm nay đã là lần thứ 3 kể từ lần đầu tiên 
được tổ chức vào ngày kỉ niệm thành lập trường 25 năm 

vào năm 2017. Lần đầu cuộc thi nhận được sự tham gia 
đông đảo chủ yếu từ các bạn sinh viên, đến lần 2 cuộc thi 
không những chỉ nhận được sự quan tâm hưởng ứng của 
các bạn sinh viên mà ngay cả giáo sư, nhân viên của trường 
cũng háo hức tham gia.
Tổng thời gian tham gia từ ngày 1 đến ngày 10 tháng 4, và 
tổng số đã có 237 tác phẩm dự thi. Ngày 11 tháng 4 tại 
phòng truyền thông, với sự tham gia chấm giải của 9 sinh 
viên hiện đang là cộng tác viên của các tờ báo đã chọn ra 20 
tác phẩm được chọn lọc vào vòng trong.
Người thắng cuộc đã nhận được các giải thưởng bao gồm 
học bổng (đối với sinh viên), quà tặng (đối với nhân viên), và 
các tác phẩm đoạt giải đã được trưng bày từ ngày 15 đến 
ngày 30 tháng 4 tại lầu 1 của thư viện.

Thư viện – trung tâm truyền thông, buổi giảng đặc biệt về văn học Hàn Quốc

Thứ tư ngày 24 tháng 4 tại lầu 7, thư viện đã liên kết với 
trung tâm truyền thông tổ chức buổi giảng dạy về lĩnh vực 

nhân văn học. Với sự tham gia diễn giảng của tiến sĩ Lee Ji 
Hoon với chủ đề phong trào ngày 1 tháng 3 và kỉ niệm 100 
năm của chính phủ lâm thời Đại Hàn Dân Quốc cùng với 
phong trào giải phóng độc lập của phụ nữ. Mặc dù bài 
giảng mang nội dung về những thời kì khó khăn của nước 
nhà nhưng bài giảng không hề tẻ nhạt mà ngược lại vô 
cùng cuốn hút và đầy sống động lôi cuốn các sinh viên 
tham gia. Thông qua buổi giảng này, thư viện mong muốn 
trong tương lai sẽ tổ chức thêm những buổi giảng mới hơn 
với nội dung đa dạng và mong nhận được sự tham gia tích 
cực từ các bạn sinh viên.

Nửa học kì đầu năm 2019
THÔNG TIN HỌC ĐƯỜNG

TẠP CHÍ HỌC ĐƯỜNG KWU



Ngôi sao toả sáng trường 
Đại học nữ Gwangju
 “Stella”

Stella là câu lạc bộ múa & cổ động nhằm mục đích nâng 
cao thể chất cũng như phát huy các hoạt động vui chơi giải 
trí. Câu lạc bộ không chỉ tham gia buổi diễn ở các lễ hội của 
trường, các chương trình của khoa hàng không mà còn 
tham gia các lễ hội bên ngoài như lễ hội hoa hồng trường 
Chosun, các sự kiện quân sự khác. Bên cạnh đó trong 
khoảng thời gian hoạt động từ thiện còn có thể nhận được 
giấy chứng nhận hoạt động tình nguyện và phí hỗ trợ. 
Thông qua trải nghiệm các hoạt động trình diễn đã giúp các 
bạn sinh viên thêm tự tin và  phát huy được tiềm năng của 
bản thân. Câu lạc bộ là nơi giúp trải nghiệm cuộc sống sinh 
hoạt thêm phần sôi động và hữu ích, mong nhận được sự 
tham gia của các bạn sinh viên.
Đối tượng tham gia
Tân sinh viên, sinh viên đang học tại trường / Không giới 

hạn các khoa.

Đối tượng tham gia

Tân sinh viên, sinh viên đang học tại trường / Không giới 
hạn các khoa.
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Bạn có muốn đến và tham gia với chúng tôi?
‘EXTREME’
Extreme là câu lạc bộ được thành lập dưới sự liên kết của Trường Đại học Chosun và Trường 

đại học nữ Gwangju mỗi tháng 1 lần nhằm tổ chức các môn thể thao phù hợp theo mùa (leo 
núi, đua xe địa hình, bắn cung, bắn súng, bơi lội, trượt ván, dù lượn, trượt tuyết, v.v). Hoạt 
động được tổ chức với sự hướng dẫn một cách tỉ mỉ về đảm bảo an toàn nên sẽ không 
khó với những sinh viên mới tham gia. Đến với câu lạc bộ sinh viên không những 
được tham gia thể thao giải trí mà còn có thể học hỏi và tiếp thu thêm nhiều kiến 
thức mới. Bên cạnh đó vừa có thể tham gia các hoạt động vui chơi vừa có thể gặp gỡ 
giao lưu với bạn bè, xây dựng tình bạn và sẽ là những kỷ niệm khó quên của thời sinh 
viên. Nếu bạn có sở thích hoặc đam mê thử thách với các môn thể thao giải trí thì hãy đến 
với câu lạc bộ Extreme.

Đối tượng tham gia

Sinh viên Trường Đại học nữ Gwangju -  Trường Đại học Chosun / Không giới hạn tuổi tác, 
năm học

RCY là cụm từ viết tắt trong tiếng Anh Red Cross Youth mang ý nghĩa Hội chữ thập đỏ 
của thanh thiếu niên. Là câu lạc bộ tình nguyện của sinh viên đại học, giúp các bạn 
sinh viên cảm nhận được tình yêu thương và học hỏi tinh thần hoạt động tình nguyện 
của hội chữ thập đỏ. Khác với năm trước thì năm nay sẽ không cần nộp phí khi gia 
nhập thành viên cũng như hội phí. Đến với RCY sinh viên có thể làm tình nguyện bất 
cứ nơi đâu, bất cứ khi nào sinh viên muốn ngay cả khi không trực tiếp đến thăm một 
tổ chức tình nguyện nào đó. Câu lạc bộ tình nguyện là nơi phù hợp với các bạn sinh 

viên vừa muốn tham gia tình nguyên vừa phải  đang bận rộn chuẩn bị cho việc học 
tập và việc làm. Các hoạt động trong trường luôn có sự giao lưu hợp tác giữa các 
bạn sinh viên tạo nên một mối quan hệ mới tốt đẹp, bền chặt. Câu lạc bô không 
chỉ hoạt động trong khuôn viên nhà trường mà còn tổ chức các hoạt động bên 
ngoài như trải nghiệm mùa hè ở nông thôn liên kết hoạt động với  các trường khác 
trong khu vực. 

Đối tượng tham gia
Sinh viên Trường Đại học nữ Gwangju.

Cùng một tấm lòng - cùng chia sẻ niềm vui  ‘RCY’
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Tháng 5 còn được gọi là tháng gia đình với những kỷ niệm ấm áp như 
ngày quốc tế thiếu nhi, ngày của cha. Bên cạnh đó tháng 5 còn có một lịch 
sử đau thương không thể nào quên, đó chính là phong trào dân chủ 
Gwangju 18 tháng 5 - cuộc vận động đánh thức nhận thức dân chủ của 
người dân Đại Hàn Dân Quốc. Chúng tôi xin giới thiệu tới các độc giả các 
tác phẩm liên quan đến phong trào dân chủ.

‘Cậu bé tới rồi’ – Tác phẩm như một bài hát tha thiết dành 
cho linh hồn những đứa trẻ không thể tránh khỏi.

Tác giả của quyển sách này là bà Han Kang, người đầu tiên nhận được giải 
thưởng quốc tế Man Booker. “Cậu bé tới rồi” là quyển tiểu thuyết kể về 
những con người còn sót lại và tình hình cuộc vận động phong trào dân 
chủ Gwangju diễn ra từ ngày 18/5/1980. Thông qua các thông tin và chứng 
cớ xác thực, tác giả Han Kang đã vẽ nên khung cảnh bao trùm đau thương 
với nỗi đau của nhân vật Dong Ho và đồng đội bị giết do đối đầu chống lại 
quân đội. 
Quá trình tìm kiếm người bạn đã chết do trúng đạn của cậu bé 16 tuổi đã 

trở thành trọng tâm của quyển sách. Chỉ với 6 trang vỏn vẹn nhưng mỗi 
trang lại cho người đọc cảm nhận bằng một cái nhìn khác nhau. Qua nhiều 
góc độ khác nhau, độc giả có thể thấy ngày 18/5 là một khoảng thời gian 
vô cùng đen tối và thảm khốc.

Lịch sử đau thương không 
thể quên – giới thiệu sách về phong 
trào dân chủ ngày 18 tháng 5 
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Thế vận hội thể thao bơi lội thế giới ở 
Gwangju năm 2019 

 Làn sóng hòa bình

Giải vô địch bơi lội thế giới được tổ chức bởi liên đoàn bơi lội quốc tế FINA, tổ chức 2 năm 1 lần với mục đích 
cải thiện thành tích thi đấu. Đây cũng là 1 giải thi đấu thông qua bơi lội mong muốn tất cả mọi người trên thế 
giới trở nên đoàn kết hơn. Năm 1973 giải được tổ chức lần đầu ở nước Yugoslavia (Nam Tư) và được tổ chức lần 
thứ 18 tại Gwangju – Hàn Quốc. Tại giải vô địch bơi lội thế giới tại Melbonrne lần thứ 12 năm 2007 và giải vô 
dịch bơi lội thế giới tại Thượng Hải lần thứ 14 năm 2011, Park Tea Hwan đã dành huy chương vàng ở nội dung 
bơi tự do 400m nam cho Hàn Quốc.
Giải vô địch bơi lội thế Gwangju 2019 sẽ diễn ra trong 17 ngày từ ngày 12 đến ngày 28 tháng 7 năm 2019. Các 

vận động viên tham gia đến từ 209 quốc gia và có tổng cộng 6 bộ môn khác nhau. Đầu tiên bộ môn bơi lội bao 
gồm:  bơi tự do, bơi ngửa, bơi bướm, bơi ếch từ 50m – 1,500m và phải vượt qua các vòng sơ khảo, bán kết và 
chung kết. Bộ môn thi thứ 2 là nhảy cầu, các vận động viên sẽ phải thực hiện các kỹ thuật khó và liên tục như 
kỹ thuật trên không xoay, vặn thân. Bô môn thi thứ 3 là nhảy cầu cao, các vận động viên phải nhảy từ trên tấm 
ván xuống mặt nước và độ cao dành cho nữ là 20m và nam là 27m. Bộ môn thi thứ 4 bơi nghệ thuật: đây còn 
được gọi là múa ba lê dưới nước hoặc bơi nghệ thuật vì nó là sự kết hợp của bơi, múa và âm nhạc. Bộ môn thứ 
5 là bơi ngoài trời, môn thể thao bơi ngoài trời là cuộc thi được tổ chức trên hồ, biển, .v.v. Cuối cùng là bóng 
nước là môn thể thao đồng đội dưới nước.

Giới thiệu về cuộc thi
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Tầm nhìn 
giải đấu

Logo miêu tả thách thức đối với giấc mơ về tương lai trong làn sóng hóa bình 
được tượng trưng cho núi Mudeung (ấm áp) và dòng sông Youngsan 
(hơi thở của cuộc sống). “Làn sóng hòa bình” là khẩu hiệu của giải vô 
địch bơi lội thế giới lần này, cho thấy sự mong muốn nâng cao giá trị 
hòa bình nhân loại ở Gwangju nơi bắt nguồn cho sợ tồn tại dân chủ 
và nhân quyền của Hàn Quốc. Linh vật đã được nhân cách hóa từ 
một cặp rái cá cùng với cuộc sống yên bình ở núi Mudeung và sông 
Youngsan.

Biểu 
tượng của 
cuộc thi
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Bóng chuyền 
Môn thể thao dành

 cho sinh viên nữ

Bóng chuyền là gì?
Bóng chuyền là một môn thể thao trong đó 2 đội được chia 

ra bởi tấm lưới, mỗi đội cố gắng ghi điểm bằng cách đưa 
bóng chạm được trong phần sân đối phương và phải giao 
bóng bằng tay theo đúng luật quy định. Nhưng trong một số 
trường hợp cũng có thể dùng đầu hoặc bằng chân, tuy nhiên 
chỉ có thể chạm bóng nhiều nhất 3 lần liên tục.
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Thuật ngữ 
Giao bóng trực tiếp ghi điểm từ cú giao bóng. 
Đập bón  có nhiều hình thức đập bóng khác nhau như động tác giả, đập nhanh, cùng nhau lên đập 

bóng, .v.v. Tùy thuộc vào tình huống và chiến thuật tấn công vào phía đối phương.
Cứu bóng nhận bóng trực tiếp từ pha bóng tấn công của đối phương.
Chắn bóng  là thuật ngữ chỉ việc 1 phần của cơ thể chạm lưới trong trận đấu và ghi bàn vào phần sân đối 

phương.

Lịch trình của Đội bóng chuyền nữ quốc gia
Giải đấu Thời gian thi đấu Địa điểm thi đấu

Thi đấu theo vòng 21.5 – 7.7.2019 16 nước bao gồm Hàn Quốc

Thế vận hội Olympic thế giới ở Tokyo 2 – 4.8.2019 Châu Á

Giải vô địch bóng chuyền nữ Châu Á 2019 17 – 25.8.2019 Seoul

FIVB World Cup 2019 14 – 29.9.2019 Nhật bản

Luật chơi
Đội nào thắng 3 trong 5 trận đấu sẽ dành chiến thắng chung 

cuộc. Đội dẫn trước 2 điểm sẽ là đội thắng trong trận đấu đó và 
trong 1 trận đấu sẽ có thang điểm là 25. Nếu đội nào ghi được 25 
điểm trước thì sẽ chiến thắng trong trận thi đấu đó. Khi trận thi 
đấu kết thúc, các thành viên có thể trao đổi áo cho nhau. Trong 
trận đấu cuối cùng, đội nào dành 15 điểm trước đội đó sẽ dành 
chiến thắng.

Tiến hành trận đấu
Tiến hành lật đồng xu để xác định phần sân thi đấu và đội được quyền phát bóng trước. Tương 

tự ở trận đấu cuối cùng cũng tiến hành lật đồng xu để chọn phần sân thi đấu.  Các cú giao bóng 
được giao bởi người đứng ở vị trí dưới cùng phía bên phải của đội. Khi tranh được bóng, các vận 
động viên sẽ di chuyển theo hướng chiều kim đồng hồ.

Vị trí
Đối chiều    là vị trí đứng tạo thành 1 đường chéo và thường tấn công phía bên phải. Nói 

chung có rất ít trường hợp vị trí này tham gia phòng thủ mà chỉ tập trung vào 
phần tấn công.

Chủ công  là vị trí tập trung tấn công phía bên trái.  Chịu trách nhiệm tấn công toàn bộ về 
hướng phía trước và giữ vị trí hậu vệ hỗ trợ cùng phía sau và tấn công trở lại.

Phụ công   là vị trí trung tâm chủ yếu bao gồm các cầu thủ cao, chơi bóng nhanh và chặn ở 
trung tâm, xen kẽ với một cầu thủ chuyên dụng phòng thủ ở phía sau.

Chuyền 2  là vị trí nằm ở trung tâm gần lưới dành riêng cho việc chuyền bóng cho tiền 
đạo, và là 1 vị trí quan trọng có ảnh hưởng và giữ nhịp cho toàn đội.

Phòng thủ  là vị trí chịu trách nhiệm phòng thủ và cứu bóng. Điểm lưu ý của vị trí này là 
không được tấn công và giao bóng. Cà cầu thủ chơi ở vị trí này phải mặc trang 
phục khác so với các thành viên còn lại trong đội.
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Cebu là thành phố nghỉ dưỡng hàng đầu của đất nước Philippines, là hòn 
đảo lớn thứ 2 ở Philippines và còn là điểm đến du lịch tiêu biểu của khu vực 
Đông Nam Á. Đây không chỉ là 1 nơi nghỉ ngơi tuyệt vời với dịch vụ spa và 
massage hiện đại, mà còn là nơi  có thể vui chơi các môn thể thao dưới nước 
đa dạng. Với khí hậu khá nóng và nhiều mưa rào, vì vậy hãy chú ý với những 
cơn mưa đột ngột có thể rơi bất cứ lúc nào. Sau đây, chúng tôi sẽ giới thiệu 
các điểm du lịch thú vị và món ăn nổi tiếng ở Thành phố Cebu.

Cùng nhau đến Thành phố 
Cebu mùa hè này!



* Điểm tham quan du lịch:
1. Goong Spa
Goong Spa là 1 spa sang trọng, hiện đại tiêu biểu của Thành phố Cebu được đặt ở ví trí tại đảo Mactan gần Maribago. Hệ 

thống massage của Goong Spa được cho là mang lại sự thư giãn cho tâm trí và cơ thể thông qua các phương pháp thư giãn 
cơ bắp. Các loại gói massage gồm: massage đá, massage thảo dược, các gói spa thường và gói spa hoàng gia. Mỗi gói 
massage có các tính năng và trình tự khác nhau nên khách hàng có thể chọn theo sở thích riêng của mỗi người.

2. Trung tâm thương mại Ayala 
 Với các khu mua sắm, nhà hàng, quán bar, không gian xanh trung tâm thương mại Ayala là nơi giải trí được người dân 

Thành phố Cebu yêu thích. Tòa nhà Ayala còn có nhiều thương hiệu nổi tiếng về lĩnh vực thời trang, mỹ phẩm. Với việc 
lắp đặt nhiều gian hang đổi tiền với tỉ giá tốt nên việc đổi đồng peso rất dễ dàng và tiện lợi cho việc mua sắm. Nếu không 
thích các hoạt động tay chân, chúng tôi khuyên bạn nên hãy dành thời gian mua sắm ở trung tâm Ayala.

3. Nhà thờ Santo nino
Nhà thờ Santo NiNo là nhà thờ lâu đời nhất ở Philippines và được UNESCO công nhật là di sản văn hóa thế giới. Phần trung 

tâm của nhà thờ Santo Nino là nơi trang trí rất đẹp với nhiều tác phẩm điêu khắc và tranh vẽ có tuổi thọ lên đến hàng trăm 
năm tuổi. Tại nhà thờ này còn nổi tiếng với giai thoại em bé Giê-su và hằng năm vào chủ nhật thứ 3 của tháng 1 sẽ diễn ra 
lễ hội Sinulog.
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Cua đỏ là một món ăn nổi tiếng của thành phố Cebu với các nhà hàng nổi tiếng ở Mac-
tan Maribage. Thực đơn phổ biến của cua đỏ gồm: cua Alimang, tôm và cơm rang thượng 
hải. Khi khách hàng gọi món, khách hang có thể trực tiếp chọn cua. Cua có vị thơm ngon 
và nhiều thịt, đặc biệt khi ăn cơm chiên cùng với sốt vị cua chua cay sẽ giúp món ăn tăng 
thêm vị hấp dẫn. Và nếu khách hàng chọn những loại cua khác sẽ có giá cao hơn so với 
những nhà hàng khác nhưng bù lại cua đỏ sẽ được miễn phí.

Gold Mango Grill là nhà hàng mang phong cách Ý. Không chỉ khách du lịch Hàn Quốc và 
quốc tế mà cả người dân địa phương cũng thường xuyên tìm đến. Thực đơn được yêu 
thích ở Gold mango grill gồm bít tết, tôm hùm đá và sò điệp. Vì đất nước Philippes được 
mệnh danh là xứ sở của xoài nên món Mangarita là món ăn kết hợp giữa xoài lắc và táo 
San Miguel mang đến một hương vị hoàn toàn mới mẻ. 

Gold mango grill

Cua đỏ
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Lễ hội tiêu biểu ở Ulsan mang tên “Lễ hội cá heo 2019” được diễn ra trong 
3 ngày từ ngày 7 tháng 6 đến ngày 9 tháng 6 tại khu bảo tồn di sản văn hoá 
cá voi Jangseongpo. 

Quỹ văn hóa cá voi (Chủ tịch Kim Jin Kyu) đã tổ chức 1 cuộc họp vào ngày 
28 nhằm tuyên bố quyết định lấy chủ đề của lễ hội cá voi năm nay với chủ 
đề “Giấc mơ của cá voi! Giấc mơ của biển! Giấc mơ của Ulsan!”. Bên cạnh đó 
buổi lể còn được giảm đi 1 ngày nhằm tập trung nâng cao chất lượng cho 
cho lễ hội năm nay.

Lễ hội lần này được tổ chức gần gũi với môi trường sinh thái nơi cư dân sẽ 
tham gia với các chủ đề liên quan đến cá voi với nội dung ử dụng vật dụng 
thân thiện với môi trường. Đặc biệt, lễ hội xanh Jangseongpo Green peter 
và Juk whale còn quyết định tổ chức thêm một buổi hòa nhạc.

Lễ hội cá voi Ulsan được đánh giá là lễ hội sự kiện đầy triển vọng trong 4 
năm liên tục từ năm 2011 đến năm 2014. Vào năm 2019 lễ hội còn được cho 
là lễ hội phát triển du lịch văn hóa.

Chủ tịch quỹ văn hóa cá voi Kim Jin Kyu cho biết: “Nhằm đến mục đích lấy 
người dân làm nhân vật chính của lễ hội, chúng tôi đã tiến hành lấy ý kiến 
và suy nghĩ của mọi người để tổ chức buổi lễ một cách hoàn thiện nhất.”, và 
“Tôi mong muốn các bạn hãy đến và cảm nhận trực tiếp sự thay đổi của lễ 
hội cá voi Ulsan năm nay”

Gặp gỡ cội nguồn của cá heo thông qua

 “Lễ hội cá voi ở Ulsan”

3. 
4. 
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Người thẩm định gạo là một chuyên gia thẩm định gạo, 
người nghiên cứu công nghệ nấu cơm, dinh dưỡng và lưu 
trữ phù hợp với nhiều loại gạo khác nhau từ trạng thái 
nguyên liệu thô. Nó được thực hiện theo một quá trình 
như: vo gạo (trong một khoảng một thời gian), nhiệt độ 
nấu cơm, nơi cất giữ và thời gian nấu cơm. Người ta lấy đánh giá chủ yếu ở các cửa 
hàng tiện lợi bán cơm cuộn và cơm hộp làm sẵn. Giấy chứng nhận cho nghề thẩm 
định gạo được cấp bởi Hiệp hội nấu ăn Nhật Bản.

Trong quá khứ, Tteokbokki nổi tiếng là đồ ăn nhẹ và thức ăn 
đường phố nổi tiếng ở Hàn Quốc. Giờ đây, nó còn trở thành món 
ăn đại diện của Hàn Quốc. Vì vậy, nhà nghiên cứu đã không 
ngừng nghiên cứu và phát triển các công thức nấu ăn, các món 
ăn phù hợp nhất nhằm tăng hương vị của tteokbokki để đáp 
ứng thị hiếu của người nước ngoài và toàn cầu hóa. Người ng-
hiên cứu tteobokki thường làm việc tại viện nghiên cứu Bona của hiệp hiệp hội 
hoặc công ty nhượng quyền nghiên cứu về tteokbokki.

 Kiểm tra thức ăn cho vật nuôi là 1 công việc để đánh giá 
trực tiếp hương vị thức ăn cho vật nuôi. Khi ngày càng có 
nhiều người nuôi thú cưng thì thị trường thức ăn cho thú 
cưng ngày càng phổ biến. Nhìn chung, các công ty thức 
ăn đang thuê nhiều người hơn để thử thức ăn cho thú 
cưng. Vì vậy tôi nghĩ trong tương lai đây sẽ là một nghề đầy triển vọng.

Fortune cookies là món tráng miệng được phân phối 
trong các nhà hàng ở Mỹ, châu Âu và cả Trung Quốc. Bạn 
có biết những cụm từ này đến từ đâu không? Nó được tạo 
ra từ bàn tay của nhà văn fortune cookies. Nhà văn viết 
khoảng 200 câu cảm nghĩ ngắn gọn và ấn tượng với nhiều ý nghĩa mang lại hạnh 
phúc cho ngưới khác.

Công việc mới lạ có nghĩa là công việc mang ý nghĩa xa lạ và không phổ biến với 
mọi người. Đây là lý do tại vì sao những công việc này vẫn có khá ít người tham gia. 
Trong một cuộc điều tra các công việc mới lạ này, chúng tôi muốn giới thiệu đến 
các bạn 4 nghề rất thú vị.

Tìm hiểu về một số công việc thú 
vị và mới lạ!

Người 
thẩm định 

gạo

Người nghiên 
cứu Tteokbokki 
(bánh gạo cay)

Người kiểm tra 
thức ăn cho vật 

nuôi

Nhà bình phẩm 
fortune cookies 
(bánh may mắn)
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Ngày trái đất, 
ngày bảo vệ môi trường

Ngày trái đất bắt nguồn như thế nào?

Làm thế nào để có cuộc sống ít chất thải cacbon cho trái đất

Ngày trái đất (Earth Day) 
được thành lập vào tháng 1 năm 1969 

do sự cố tràn dầu ở vùng biển California. Vào 
thời điểm đó, xã hội Mỹ đang dần có nhận thức về 

các vấn đề môi trường khi quyển sách “Mùa xuân im 
lặng” của Rachel Cason được xuất bản năm 1962. Thượng 

nghị sĩ Hoa Kỳ Gaylord Nelson với sự ảnh hưởng của quyển 
sách “Mùa xuân im lặng” đã đề nghị Tổng thống Kennedy 

mở chiến dịch khám phá và bảo vệ thiên nhiên. Dẫn 
đầu bởi Denis Hayes, khi đó là sinh viên Harvard, 

sự kiện đầu tiên đã được tổ chức vào ngày 
22 tháng 4.

Duy trì nhiệt độ trong phòng
 phù hợp

Nhiệt độ thích hợp trong phòng 
vào mùa hè là 28 độ và mùa đông 

20 độ, vì vậy hãy giữ nhiệt độ trong 
nhà thích hợp cho từng mùa.

 Sử dụng các phương tiện 
công cộng thành một thói 

quen trong cuộc sống

Giảm việc sử dụng ô tô 1 ngày 1 
tuần có thể giảm được 445kg 

cacbon đioxyt mỗi năm.

Rút phích cắm các thiết bị 
điện trong nhà 

Nếu rút các thiết bị tiêu thụ lượng 
điện lớn để có thể tiết kiệm điện và 

chi phí tiền điện, giảm lượng khí 
thải nhà kính một cách đáng kể.



Quy định cấm sử dụng túi 
nilon dùng một lần – Q&A

Chính phủ Thành phố Seoul vừa ra tuyên bố rằng họ có 
kế hoạch tiến hành các chiến dịch tập trung vào ngày 1 
tháng 4 áp dụng cho các cửa hàng quy mô lớn, siêu thị, 
tiệm bánh, .v.v., việc điều chỉnh lần này được thực hiện 
dựa trên luật tái chế tài nguyên môi trường. Túi nhựa 
dùng một lần tại các cửa hàng siêu thị, tiệm bánh đếu bị 
cấm sử dụng túi nilon dùng 1 lần. Với chiến lược này, hi 
vọng sẽ khôi phục một hành tinh khỏe mạnh thông qua 
các hoạt động bảo vệ môi trường cụ thể. 

Q     Có bị cấm sử dụng túi mua 
sắm cho tất cả  các doanh 
nghiệp và các cửa hàng lớn?

A    Tất cả các doanh nghiệp siêu 
thị lớn nhỏ đều bị cấm sử dụng 
túi mua sắm bất kể quy mô, 
diện tích, v.v.

Q     Đối tượng nào sẽ chịu trách 
nhiệm về việc vi phạm? 

A    Khi vi phạm phát luật hình 
phạt được áp dụng cho quản 
lý và người điều hành công ty.

Q    Các tiêu chí cho 1 túi nhựa đựng các sản 
phẩm là gì ?

A    Về nguyên tắc cá, thịt và rau là những thứ bị 
cấm đóng gói. Tuy nhiên túi nhựa có thể được 
sử dụng cho các sản phẩm có chứa các thành 
phần đóng gói thiết yếu hoặc có thể chứa nước, 
chẳng hạn như kem, và các vật chất khác có thể 
tan chảy.
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LỊCH TRÌNH TUYỂN SINH

Lịch trình
Áp dụng với năm học 2019

Nội dung chính
Kì học mùa xuân Kì học mùa thu

Tiếp nhận 
hồ sơ

Khóa học 
tiếng Hàn

31.12.2018 (Thứ 2)
–

09.01.2019 (Thứ 4)

03.06.2019 (Thứ 2)
–

28.06.2019 (Thứ 6)

-  Tải thông tin Hướng dẫn tuyển sinh và Đơn 
xin nhập học tại web trường, hoặc liên hệ 
trực tiếp giáo viên phụ trách của trường.

-  Các sinh viên trao đổi của các trường liên kết 
nộp hồ sơ đăng kí thông qua giáo viên phụ 
trách của mỗi trường.

Đại học / 
Cao học

Đánh giá 
hồ sơ & 

phỏng vấn

Khóa học 
tiếng Hàn 10.01.2019 (Thứ 5)

–
18.01.2019 (Thứ 6)

01.07.2019 (Thứ 2)
–

19.07.2019 (Thứ 6)

-  Trường hợp sinh viên đăng kí ở  nước ngoài.
Kì học mùa xuân: 10.01.2019 ~ 14.01.2019
Kì học mùa thu:
01.07.2019 ~ 12.07.2019

Đại học /
Cao học

Đăng ký xin visa

22.01.2019 (Thứ 3) 23.07.2019 (Thứ 3)

Đối với sinh viên nộp hồ sơ ở nước ngoài

Thông báo kết quả

-  Thông báo đến từng cá nhân. (sinh viên tự 
nộp hồ sơ)

-  Thông báo đến giáo viên phụ trách của 
trường liên kết.

Thời gian đóng học phí 
và lệ phí

29.01.2019 (Thứ 2)
–

01.02.2019 (Thứ 6)

29.07.2019 (Thứ 2)
–

02.08.2019 (Thứ 6)

HƯỚNG DẪN TUYỂN SINH

Phân loại Đánh giá hồ sơ Phỏng vấn Số lượng tuyển sinh

Chương trình 
học tiếng Hàn

100%

Trường hợp sinh viên nộp hồ sơ hiện tại không ở Hàn Quốc 
có thể phỏng vấn qua điện thoại. Những trường có giáo 
viên của trường cử đi thì giáo viên đó sẽ tiến hành phỏng 
vấn sinh viên.

00 người

Đại học /
Cao học

100%
Việc phỏng vấn sẽ được tiến hành bởi các khoa học. Tại 
Khoa Dịch vụ hàng không, điểm phỏng vấn sẽ chiếm 10% 
tổng số điểm đánh giá.

�� Ban thẩm định liên quan đến tuyển chọn sinh viên nước ngoài của trường sẽ tiến hành đánh giá hồ sơ và tuyển chọn. 
Nội dung đánh giá: Bản giới thiệu về bản thân, thành tích học tập, khả năng học tập, năng lực tài chính, nguồn tài chính hỗ trợ.

��Nếu kết quả đánh giá hồ sơ không đạt tiêu chuẩn về năng lực học tập thì sẽ không được tuyển chọn.


