Thư gởi đến bạn đọc

Thư xin lỗi về nội dung đã đăng tải trong
“Giáo trình tiếng Nhật Somatome N3 Đọc hiểu”
Trước hết cho phép chúng tôi được bày tỏ lòng cám ơn vì quý độc giả đã luôn yêu thích và ủng hộ các giáo trình của NXB
chúng tôi.
Vừa qua, chúng tôi đã được quý độc giả cho biết rằng trong “Giáo trình Tiếng Nhật Somatome N3 đọc hiểu” có đăng tải đoạn
văn với ngữ cảnh có thể hiểu là “khẳng định tính bạo lực”, không thích hợp để làm giáo trình giảng dạy. Chúng tôi thành thật
xin lỗi vì đã làm phiền đến quý vị, đã mang lại cho quý vị một cảm giác khó chịu khi đọc các đoạn văn đó. Cả bản thân tác giả
cũng như nhà xuất bản cũng tuyệt đối không ủng hộ việc bạo lực hay bạo lực gia đình, chúng tôi thành thật nghiêm túc kiểm
điểm về việc đã để phát sinh những ngữ cảnh gây hiểu lầm như thế này, và chúng tôi sẽ thay đổi nội dung toàn diện. Chúng tôi
thành thật xin lỗi vì sự phản hồi chậm trễ này.
Trước hết, tôi sẽ giải thích về quá trình phát hành giáo trình này cũng như báo cáo về kế hoạch sắp tới.
◼
➢

Đối tượng sách
“Giáo trình tiếng Nhật Somatome N3 Đọc hiểu”（Tiếng Anh・Tiếng Trung Quốc・Tiếng Hàn Quốc Và Bản Tiếng Anh・
Tiếng Việt）


ISBN：978-4-87217-766-4（Bản Anh Trung Hàn）／978-4-87217-962-0（Bản Anh Việt）



（Bản Anh Trung Hàn）xuất bản lần đầu（Phát hành ngày 31 tháng 10 năm 2010） đến tái bản lần thứ 14 của bản
in lần đầu (Phát hành ngày 5 tháng 11 năm 2021)



（Bản Anh Việt）xuất bản lần đầu（Phát hành ngày 28 tháng 10 năm 2015） đến tái bản lần thứ 7 của bản in lần
đầu（Phát hành ngày 25 tháng 2 năm 2022）

◼
➢

Các trang được đề cập đến
Tr.80（Tờ thứ 3 trong file đính kèm）


“Tuần thứ 5 Cùng đọc nhật ký hay tiểu thuyết”, ngày thứ 3 Gia đình①”, bài hội thoại và các lựa chọn trong
phần luyện tập

➢

Tr.81（Tờ thứ 4 trong file đính kèm）


◼
➢

“Tuần thứ 5 Cùng đọc nhật ký hay tiểu thuyết”, ngày thứ 3 Gia đình①”, câu hỏi và bài đọc trong phần Mondai

Lịch sử phát hành và những xử lý trong thời gian tới
Vào thời điểm tháng 11 năm 2022 hiện nay, các biên tập viên làm việc vào giai đoạn những năm 2010 đã nghỉ việc,
vì thế chúng tôi không thể nào nắm bắt được chi tiết giáo trình này được phát hành trong tình hình như thế nào, quá
trình biên tập kiểm duyệt có thích hợp hay không.

➢

Để cho những sai sót như thế này không xảy ra, chúng tôi sẽ tăng cường hơn nữa công tác nâng cao nhận thức của
ban biên tập. Thêm vào đó, chúng tôi sẽ triệt để tạo ra một thể chế nhiều biên tập viên cùng kiểm tra để chắc chắc xem
nội dung có thích hợp với mục đích là sách giáo khoa hay không, hay những cách dùng từ ngữ có tạo cho độc giả cảm
giác khó chịu hay không ngay từ giai đoạn ban đầu.
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➢

Chúng tôi đã lên kế hoạch tái bản lại cuốn “Giáo trình Tiếng Nhật Somatome N3 Đọc hiểu” trong vòng nửa năm tới,
sau khi xem lại tổng thể giáo trình, chúng tôi sẽ nhanh chóng tiến hành chỉnh sửa toàn diện. Chúng tôi sẽ thay đổi toàn
bộ nội dung của hai trang 80 và 81.

➢

Chúng tôi sẽ lập tức kiểm tra xem có bất kỳ phần nào cần được chỉnh sửa lại trong tất cả các cuốn của Bộ sách“Giáo
trình Tiếng Nhật Somatome” hay không.

“Giáo trình Tiếng Nhật Somatome” là một giáo trình được nhiều bạn đọc lựa chọn, lại để xảy ra những vấn đề như thế này,
chúng tôi thành thật xin lỗi và sẽ cố gắng không tái phạm những lỗi như thế này nữa. Sau khi thay đổi lại nội dung, chúng tôi
xin phép sẽ đăng tải lên trên trang web của NXB.
Ngày 7 tháng 11 năm 2022
Ban biên tập tiếng Nhật NXB ASK

2

（添付資料）
『日本語総まとめ N３ 読解』p.80
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（添付資料）
『日本語総まとめ N３ 読解』p.81
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