令和 2 年度自衛官候補生及び一般曹候補生等募集案内
資格

日本国籍を有し、令和 3 年 4 月 1 日現在 18 歳以上 33 歳未満の男女

受付期間

試験日により異なりますのでお問い合わせください。

試験期日

10 月 18 日（日）・19 日（月）または 11 月 15 日（日）・16 日（月）いずれか 1 日

試験会場

受付時にお知らせします。

※新型コロナウイルス感染症の状況により延期となる場合があります。
【お問い合せ先】
自衛隊旭川地方協力本部南地区隊
TEL0166 − 55 − 0100

今回、
「ハロン湾」について紹介したいと思います。
ハロン湾はハノイから車で約 4 時間の距離、
「海の桂林」

VIETNAM CORNER

と呼ばれ、ベトナムの世界遺産で最も知名度が高い観

地域おこし協力隊：
ヌー
トゥフオン

光地です。
「ハロン」とはベトナム語で「龍が降りる」
の意味を持っています。
湾内約 2000 以上の奇岩が林立する山水画のような
景観は、自然が創りだした芸術と言えます。その中、

ハロン湾に林立する
たくさんの奇岩

一番有名なのはハロン湾のイメージになっている「ホ
ンチョンマイ」という奇岩です。まるで 2 羽の鶏がキ
スしているように見えるので、この名前で呼ばれてい
ます。鶏同士が戦っているように見えることから、別

nằm giữa biển, có thể nói vịnh Hạ Long chính là một

名「闘鶏岩」とも呼ばれていますよ。それだけではなく、

tuyệt tác của thiên nhiên. Trong số đó, nổi tiếng nhất

ハロン湾には色々な島と鍾乳洞があります。ほとんど

là Hòn Trống Mái. Đây là một cụm gồm 2 núi đá vôi

は無人島ですので、自然の魅力をはっきり感じられま
す。

mang hình dáng giống như đôi gà 1 trống 1 mái chụm
đầu bên nhau. Một số người khác lại cho rằng chúng
trông như hai con gà đang chiến đấu, nên Hòn Trống

ハロン湾に旅行したいなら、8 月以後は最高だと言

Mái còn có tên gọi khác là Hòn Gà Chọi.

われています。湾の美しさを楽しめるため、クルーズ

Ngoài các núi đá vôi, Vịnh Hạ Long còn bao gồm

船のツアーがおすすめです。のんびりと進む船から奇

rất nhiều đảo, quần đảo và các động thạch nhũ thơ

岩を見つけつつ、山水画のような景色を堪能するのが
一番良いでしょう。

mộng. Hầu hết các đảo trong vịnh đều là đảo không
người nên ta có thể cảm nhận được rõ ràng sự hoang
sơ đầy mị lực của thiên nhiên nơi đây.
Nếu muốn đi du lịch Hạ Long Thì sau tháng 8 sẽ là

Số này, chúng tôi xin giới thiệu về Vịnh Hạ Long. Cách

khoảng thời gian thích hợp nhất. Khi tham quan có

Hà Nội chừng 4 tiếng đi xe, vịnh Hạ Long là một trong

thể lựa chọn thuyền du lịch để thưởng thức trọn vẹn

các địa danh tham quan nổi tiếng của Việt Nam nằm

vẻ đẹp của vùng vịnh. Ngồi trên boong thuyền khám

trong danh sách di sản thế giới.「Hạ Long」trong

phá các ngọn núi đá đủ loại hình dáng, tận hưởng

tiếng Việt có nghĩa là「rồng đáp xuống」.

cảnh biển bao la hẳn sẽ là một trải nghiệm tuyệt vời

Với hơn 2000 núi đá lớn nhỏ tựa như một khu rừng

hơn cả.

ベトナム語コーナー

曜日編

月曜日＝ Thứ hai ( トゥーハイ )
水曜日＝ Thứ tư （トゥートゥ）
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火曜日＝ Thứ ba（トゥーバー）
木曜日＝ Thứ năm （トゥーナム）

