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Bài phát biểu của Đại sứ UMEDA Kunio tại Trường Tiểu học Junko   

 

Kính thưa:  

- Ông Nguyễn Ngọc Kim, Phó Giám đốc Sở Ngoại vụ UBND Tỉnh Quảng Nam 

- Thầy Lê Quốc Hà, Hiệu trưởng Trường tiểu học Junko 

Thưa toàn thể quý vị  

 

● Hôm nay tôi xin chân thành cảm ơn Trường tiểu học Junko và các cơ quan có 

liên quan đã nhiệt tình đón tiếp chúng tôi trong lúc học sinh của nhà trường vẫn 

đang được nghỉ học.   

 

● Trường tiểu học Junko đã được xây dựng với sự hỗ trợ của Ông Takahashi 

Horotaro, cha của cô Takahashi Junko theo di nguyện của cô, người nữ sinh 

duyên dáng đã ra đi năm 1993.   

 

● Việc xây dựng ngôi trường đã nhận được sự giúp đỡ và ủng hộ của những người 

bạn Việt Nam có duyên với đất nước Nhật Bản như: Giáo sư Trần Văn Thọ, 

giáo sư danh dự Trường đại học Waseda, người đã đưa ra sáng kiến về việc xây 

dựng ngôi trường tại quê hương ông và Ông Trần Văn Nam, người đã tích cực 

hỗ trợ trong thời gian xây dựng ngôi trường. Ông nguyên là hiệu trưởng trường 

Đại học Đà Nẵng và được Đại học Osaka Nhật Bản cấp bằng thạc sỹ năm 1992. 

● Các thành viên của Hiệp hội Junko đã và đang thực hiện các hoạt động giao 
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lưu với học sinh nhà trường ở quy mô nhỏ, cung cấp các suất học bổng cho các 

em trong 25 năm qua. (Đến dự hôm nay có chủ tịch Hiệp hội là Ông Kurotaki 

Ryuichiro và 2 sinh viên là thành viên của hiệp hội) 

 

● Tôi xin trân trọng cảm ơn Thầy Lê Quốc Hà, hiệu trưởng nhà trường, các thầy 

cô giáo, các em học sinh và tất cả người dân nơi đây trong nhiều năm qua đã 

luôn dành cho Cô Junko tình cảm yêu thương, gắn bó, trân trọng ngôi trường 

mang tên Trường tiểu học Junko này.  

 

● Hôm nay, công ty chuyên sản xuất các thiết bị thể thao của Nhật Bản là Công 

ty Mizuno sẽ trao tặng cho nhà trường 50 quả bóng đá, xin cảm ơn Quý Công 

ty. Tháng 10 năm 2018, Công ty Mizuno đã ký thỏa thuận hợp tác với Bộ Giáo 

dục và Đào tạo Việt Nam để triển khai “Chương trình vận động cơ bản Mizuno 

Hexathlon” hữu ích nâng cao thể chất cho học sinh tiểu học. Trong thời gian 

tới, các em học sinh của Trường tiểu học Junko cũng sẽ có cơ hội được chơi 

bóng đá và vận động với Hexathlon và có được một cơ thể khỏe mạnh. (Ông 

Morii Seigo cũng có mặt hôm nay) 

 

● Chính phủ Nhật Bản sẽ trao đổi với Tỉnh Quản Nam và trường Tiểu học Junko 

để xúc tiến xem xét hỗ trợ nâng cao chất lượng giáo dục cho nhà trường như 

nâng cấp nhà thể chất, đưa tiếng Nhật và giảng dạy tại nhà trường.     
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● Cuối cùng, xin chúc tất cả các quý vị dồi dào sức khỏe, chúc trường Tiểu học 

Junko ngày càng phát triển, chúc giao lưu về giáo dục giữa Nhật Bản và Việt 

Nam phát triển hơn nữa.   

 

Xin trân trọng cảm ơn. 

 

 


