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Kim Nahee có tình yêu mãnh liệt với tiếng Việt, đất nước và con người Việt Nam. Cô bạn mong
muốn thông qua việc học tiếng Việt sẽ gắn kết bạn trẻ giữa hai nước.
Kim Nahee (tên tiếng Việt là Hương Lan) hiện là học sinh lớp 12, khoa Tiếng Việt, trường THPT
Ngoại ngữ Chungnam. Cô bạn sở hữu gương mặt dễ thương và có tình yêu tiếng Việt mãnh liệt.
Hương Lan hiện đang là trưởng nhóm của CLB Anh Chị Em tại trường.

Cô bạn Hàn Quốc sinh năm 1997 Kim Nahee có khuôn mặt dễ thương.

Học tiếng Việt vì yêu Việt Nam

Cái tên Hương Lan của Kim Nahee được cô bạn bật mí: "Hồi mình học lớp 10, giáo viên dạy
tiếng Việt là cô Tâm đã đặt tên cho các bạn trong lớp. Hương Lan có nghĩa là hương thơm của
hoa Lan".

Hương Lan bắt đầu học tiếng Việt từ năm lớp 10, khi thi đỗ vào trường THPT Ngoại ngữ
Chungnam (năm 2013). Trước đó, cô bạn đã đi tình nguyện nhiều ở trung tâm lao động người
nước ngoài ở Daejeon tại Hàn Quốc. 'Mình từng gặp nhiều người Việt ở gần ga Daejeon nhưng
họ không nói và nghe rõ được tiếng Anh và tiếng Hàn. Lúc đó mình không biết làm cách nào để
giải thích nên quyết định học tiếng Việt".
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Trước khi học tiếng Việt, Lan chỉ thích học tiếng Anh. Nhưng sau khi tiếp xúc với tiếng Việt, cô
nàng lại có ước mơ và luôn muốn học chăm chỉ ngôn ngữ này.

Kim Nahee chụp hình tại Vịnh Hạ Long.

Cô bạn chia sẻ: "Việt Nam là đất nước mà mình rất yêu mến. Khí hậu rất phù hợp, con người
cũng rất thân thiện và vui vẻ. Văn hóa Việt Nam thì mình hơi ngạc nhiên vì có một số nét giống
và khác Hàn Quốc. Mình rất mê các món ăn Việt Nam như phở, bún chả, gỏi cuốn, sinh tố. Đặc
biệt mình thích phở lắm luôn vì nó ngon đến mức không thể diễn tả bằng lời nói".

Quá trình tiếp xúc và học tiếng Việt, Hương Lan gặp không ít khó khăn. Lan chia sẻ: "Khó nhất
là học thuộc từ mới. Thường ngày mình phải học môn khác để chuẩn bị thi đại học nên thời
gian bỏ ra để rèn tiếng Việt không có nhiều. Mình thường tranh thủ học thuộc từ mới lúc ăn
cơm".
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Kim Nahee trong lớp học tiếng Việt cùng bạn bè.

Ngày nào Hương Lan cũng phải giở sách ra để học tiếng Việt vì sợ quên. Cô bạn thường chọn
cách tự dịch nội dung chính trong sách sau giờ học ở trường, rồi mang vở đến phòng giáo viên
để nhờ kiểm tra. Sau đó về nhà, Lan xem lại vở, sửa những câu sai để tiến bộ. Thường sau thời
gian ăn trưa, Lan còn dành khoảng 40 phút để luyện nói để cải thiện cách phát âm.

"Mình mới chỉ học tiếng Việt 2 năm thôi nên cũng chưa giỏi lắm đâu. Nhưng mình có thể nói
chuyện với người Việt thoải mái. Từ khi bắt đầu học tiếng Việt đến nay, mình luôn đứng thứ nhất
nhưng để giỏi tiếng Việt hơn thì phải học chăm chỉ hơn".

Muốn dùng tiếng Việt để kết nối bạn trẻ Việt - Hàn

Hương Lan hiện đang là trưởng nhóm trong CLB Anh Chị Em - nghiên cứu về văn hóa Việt
Nam tại trường THPT Ngoại ngữ Chungnam. CLB được thành lập để những bạn Hàn Quốc có
cơ hội tìm hiểu và khám phá về đất nước Việt Nam sau những tiết học ít ỏi trên lớp.

CLB Anh Chị Em - nơi teen Hàn Quốc có cơ hội tìm hiểu và khám phá về đất nước Việt Nam xinh đẹp.

CLB đã hoạt động sôi nổi trong suốt 4 năm qua. "Chúng mình thường có cuộc họp định kỳ đều
đặn 1 lần/tuần, cùng tìm hiểu về văn hóa Việt Nam. Bọn mình cũng đang tích lũy kiến thức
nhiều hơn nữa qua các hoạt động như dịch sách nấu ăn, vận động quyên góp bút chì màu, tổ
chức triển lãm tác phẩm nghệ thuật, làm nhiệm vụ tư vấn, làm đề thi đại học tiếng Việt, thuyết
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trình về đất nước Việt Nam, tìm hiểu nghề nghiệp liên quan đến Việt Nam...đấy", cô bạn 9x cho
biết.

Để giúp đỡ những người Việt Nam đang sống tại Hàn Quốc, CLB Anh Chị Em đã hoàn thành
việc dịch 18 món ăn Hàn Quốc. Quá trình này, các bạn ấy gặp không ít khó khăn khi phải tìm
từ đúng nghĩa, dịch sao cho đúng ngữ pháp. Không chỉ có thế, các bạn ấy còn làm báo tường
bằng tiếng Việt. "Việt Nam là đất nước có 3 miền, đặc tính mỗi miền khác nhau, để biết chính
xác mỗi miền, tụi mình đã phải chia nhóm tìm hiểu và thật bất ngờ khi khám phá thêm được
nhiều điều mới lạ, có sức hút kỳ lạ", Hương Lan nói.

Học sinh trường Trung học phổ thông Ngoại ngữ Chungnam.

Thông qua việc học tiếng Việt, Hương Lan muốn nhắn nhủ tới bạn bè thông điệp: 'Học tiếng Việt
rất thú vị nên chúng ta học tiếng Việt nhé". Cô bạn mong muốn bạn trẻ Hàn hãy học tiếng Việt
để giúp đỡ những người Việt và những người khác đang sinh sống ở Hàn Quốc.

Hương Lan cũng mong mỏi bạn trẻ 2 nước Việt - Hàn sẽ luôn giúp đỡ nhau trên tinh thần gìn giữ
và phát triển tiếng mẹ đẻ của đất nước mình.
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