Toàn ban Việt Ngữ của đài FMGenki kính chào quí thính giả
Chương trình phát thanh tiếng Việt hàng tuần được thực hiện qua các giọng đọc là
Nguyễn Việt

và

Matsu – O

Chúng ta đang hưởng trọn vẹn ý nghỉa của mùa thu –đêm dài và ngày ngắn đi với
những cơn gió thoảng mang hơi mát khi trời rạng sáng hay chiều về. Và ngày dần trở
lạnh - người ta bắt đầu thoáng thấy những chiếc lá vàng theo cơn gió đáp nhẹ trên sân
cỏ.

✬/-Mở đầu chương trình phát thanh hôm nay, chúng tôi giới thiệu về [スポーツ２１]
Một từ ngữ có vẻ mới lạ nhưng lại khá quen thuộc với người có con em đang theo học
tiểu học. Đây là một câu lạc bộ thể thao - Sports Club, vận hành tại các trường tiểu học
cùng cư dân sinh sống khu vực lân cận.
しょうねんやきゅう

しょうじょ

Sports Club tiến hành vào rất nhiều sinh hoạt thể thao – như 少 年 野球 hay 少 女

バレ- đến các hoạt động thể thao của người lớn như ソフトボール – bóng chuyền bóng bàn cùng nhiều sinh hoạt thể thao khác trong khu vực. Các sinh hoạt thể thao này,
mọi người có thể tham dự tùy theo giờ trong ngày hay ngày trong tuần. Việc tham gia để
trở thành hội viên tham dự sinh hoạt rất là dễ dàng. Là hội viên của một câu lạc bộ nào
đó thì mất tiền lệ phí tham dự, cùng tiền sinh hoạt. Tuy nhiên lệ phí này không cao lắm.
きょういく

Ngoài ra thành phố Himeji có thiết bị lớp học Sport 教 育 . Thêm vào đó có xây cất
nhiều trung tâm sinh hoạt về thể dục thể thao như trung tâm Ya-kyu – Tennis Club –
Rugby School - sân vận động điền kinh thể thao – và nhiều nửa.
Muốn biết thêm về sinh hoạt thể thao có thể liên lạc để hỏi ở ban chấn hưng – Sports
しんこうか

振興課 ở tòa hành chánh Himeji qua Tel : 079 - 221 – 2798.
ひ め じ し かがくかん

✬/-Tiếp theo đây chúng tôi giới thiệu về sự tài trợ của 姫路市科学館 hay viện vật lý

thành phố Himeji cho chương trình tranh tài kỹ thuật Robot
Hằng năm tại viện vật lý của thành phố có tổ chức 2 lần tranh tài về Robot 2 chân hay –
そく ほ こ う

2足歩行ロボット. Trong chương trình tranh tài 「姫路ロボ・チャレンジ」。Cuộc đại hội
tranh tài lần thứ 1 – được tổ chúc vào ngày thứ bảy 14 tháng 12 – đa phần dành cho
trường cấp 3 – với từng Entry class từ các trường cẩp 3 vào dự tranh mang theo những
robot tự sáng chế để tham dự 2 cuộc thi đấu. Cuộc thi đấu thứ 1 là chạy đua – tiếp đến
cuộc đấu đánh nhau của những robot. Cuộc tranh tài khai diễn từ 10 giờ sáng đến 4 giờ
30 chiều.
Sang đến ngày sau – chủ nhật 15 tháng 12 –tiếp tục cuộc tranh tài Robot, dành cho
những Entry trên toàn quốc với những robot thuộc loại Standard Class. Giờ giấc cũng
tương tư như ngày trước là từ 10 giờ sáng đến 4 giờ 30 chiều. Khách dự khán được
miễn phí.
Muốn biết thêm vể cuộc thi robot hằng năm vào mùa đông này có thể liên lạc để hỏi
ở số điện thoại Tel: 079 – 267 – 3001.
がくどう ほ い く えん

✬/- Và sau cùng là thông báo về nhà giữ trẻ em 学童保育園
がくどう ほ い く えん

学童保育園、là trung tâm giữ trẻ em sau giờ học tại các trường tiểu học sau giờ học –
đa phần được thiết lập trong khuôn viên của các trường tiểu học – mục đích chính là
nhằm giúp cho các phụ huynh vì bận công việc tại các hảng xưởng hay vì lý do nào đó
không tự chăm sóc cho con em của mình sau giờ về từ các trường tiểu học. Đối tượng
chính là các em học sinh từ năm lớp 1 đến năm lớp 3 tiểu học – còn quá nhỏ để có thể
tự sinh hoạt một mình. Sinh hoạt chính là giúp cho con em khác tuổi cùng vui chơi sau
giờ học trong khu vực an toàn. Đợt tuyển lựa đầu tiên – bắt đầu từ ngày thứ năm, 5
tháng 12 năm 2013 cho đến ngày thứ tư, ngày 25 tháng 12 năm 2013. Nếu không kịp
hay vì lý do nào đó có thể ghi danh tuyển lựa vào đợt thứ 2 – dự trù vào tháng 4, nếu
còn chỗ trống. Học sinh năm lớp 4 trở lên nếu có nguyện vọng – cũng được cứu xét.
Tiền sinh hoạt nhà giữ trẻ mỗi tháng là 6.000yen và tiền quà bánh hà
ng tháng là 1.000yen – tổng cộng là 7.000yen. Và tiền bảo hiểm đặc biệt về thương tật
bắt buộc phải trả 1 lần cho cả năm là 700yen.
Nếu có dự định gửi con em vào nhà trẻ thì hãy sớm làm đơn – đợn hiện đang được để
tại các trường tiểu học con đang học hay ở nhà trẻ dự định cho con em vào. Mang về
điền cho tiết và chuẩn bị hồ sơ - trong đó có điều kiện chứng minh giờ làm việc của cha
mẹ. Sớm hoàn tất trước thời hạn ghi danh tại trường tiểu học đang theo học
Có điều không rỏ hay muốn biết thêm chi tiết với ban chính sách trẻ em ở số Tel: 079 – 221 2719
Chương trình phát thanh hàng tuần đến đây là chấm dứt.

