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SEA Native Language 

Parent-Child Story Telling

 Competition

東南亞親子母語
說故事比賽

活動時間：

2月11日
13:00-15:00 (初賽)

18:55-19:55(決賽)

活動地點：

東協廣場
台中市中區綠川西街135號

增進親子互動，把屬於你們的家鄉故事傳遞給不同的聽眾。上午場為初賽，

將選出5組隊伍參加晚上(越南新年節活動)的決賽，並選出前三名及兩名佳作。

第一名：NT$2000 第二名：NT$1000 第三名：NT$500 佳作：精美小禮物

※備註:越南新年節活動邀請每組參賽者一同品嘗越南道地佳餚與異國節目。

1.新住民家庭佳

2.國小學齡兒童(可家長陪同參賽)

3.每組參賽者需準備2套故事內容(另一套為決賽故事)

4.時間限制10分鐘以內，表演呈現方式不限制

5.可自行準備故事書繪本；繪本製作建議使用4K或A3大小圖畫紙

來電報名：04-2223-2385 #基地組

               0968-238-715 基地組 周先生

現場報名：至福爾摩沙雲創基地填寫報名表單

地址:台中市中區綠川西街135號13樓 (7號電梯)

郵寄報名：報名地址同上，基地組周先生收

參賽報名資料

參賽者姓名 聯絡人電話 E-mail年齡

參賽規則

參賽者需知

報名方式

你說，我聽，自然而然敞開心胸。用故事看世界，讓你的故事也成為我們的視野。

帶著你的孩子當個會說故事的人，學習與聽眾心靈交流，也讓新住民家庭的孩子，

認識自己父母的國家，說出最動人的家鄉繪本。
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SEA Native Language 

Parent-Child Story Telling

 Competition

東南亞親子母語
說故事比賽

Thời gian：

2月11日
13:00-15:00 (sơ khảo)

18:55-19:55(chung kết)

活動地點：
Lầu 1 quảng trường Di Yi台中市中區綠川西街135號

Tăng cường kết nối giữa cha mẹ và con cái.Đem những câu chuyện

về quê hương gửi đến công chúng.Buổi sáng là vòng sơ khảo,chọn

ra 5 nhóm tham gia vòng chung kết vào buổi tối (Chương trình 

Tết Việt)Chọn ra 3 giải cao nhất và 2 giải khuyến khích.

Giải nhất:NT$2000  Giải nhì:NT$1000  Giải ba:NT$500  

Giải khuyến khích:quà của ban tổ chức

※Chú ý:Chương trình Tết Việt sẽ mời mỗi nhóm tham gia thưởng thức các món ăn mang 
đậm bản sắc Việt và các tiết mục biểu diễn của các quốc gia khác nhau.

1.Cô dâu Đài có hoàn cảnh gia đình tốt
2.Học sinh tiểu học(ba mẹ có thể cùng con tham gia)
3.Mỗi nhóm chuẩn bị 2 câu chuyện có nội dung hấp dẫn
(câu chuyện cuối sẽ tham gia vào vòng chung kết)
4.Thời gian thực hiện 10 phút,thời gian thể hiện không giới hạn
5.Có thể vẽ và chuẩn bị câu chuyện trên giấy 4K hoặc A3

Thông tin thí sinh đăng kí

Tên thí sinh Tên thí sinh E-mailTuổi

Bạn kể,tôi nghe,cùng nhau mở rộng tấm lòng.Dùng câu chuyện nhìn sâu hơn 
về cuộc sống,qua câu chuyện chúng tôi có thể hiểu và mở rộng tầm nhìn 
hơn về bạn,đồng thời để con bạn có cơ hội học hỏi và lắng nghe,hiểu thêm 
về nơi ba mẹ mình sinh ra và lớn lên,viết lên câu chuyện cảm động những 
kỷ niệm tươi đẹp về quê hương.

Quy tắc tham gia Phương thức đăng kí

Điều thí sinh tham gia cần biết

Gọi điện cho chúng tôi：04-2223-2385 #基地組

                    0968-238-715 基地組 Giám đốc zhou

Đăng kí trực tiếp：tại FOR MORE MAKER SPACE 

và điền vào đơn đăng kí 

Địa điểm:Địa chỉ Lầu 13 Di Yi guang chang 

No.135, Luchuan W. St., Central Dist

(đi thang máy số 7)

Đăng kí qua bưu điện：Địa chỉ đăng kí giống như 

trên,liên lạc với ngài Zhou


