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 đang sống vào những ngày cuối cùng của 1 năm 2013 cùng với sự giá
lạnh bên ngoài. Người đều bận rộn cho những ngày cuối năm – bên cạnh đó cũng là
nhiều lễ hội tưng bừng nhất mà từ già đến trẻ hằng mong đợi với những suy tư khác
nhau. Trời ngày càng lạnh gay gắt hơn cùng với không khí khô dể sanh bịnh Influenza –
nên chú ý giữ gìn sức khỏe để đón mừng năm mới.

☆/ Và tiếp theo đây là tin tức về lễ hội mùa xuân hay Spring Festival của trung tâm
giao lưu quốc tế Himeji.
Spring Festival là lễ hội hằng năm, lần này là lần thứ 10 – được tổ chức tại trung
tâm giao lưu quốc Egret Himeji vào ngày 2 tháng 3 năm 2014.
Cùng vào ngày lễ hội này, có 1 contest nổi tiếng - thu hút nhiều người tham dự. Đó là
Speech Contest tiếng Nhật – được tổ chức tại đại thính đường ở tầng thứ 3. Đây là cơ
hội để cho người ngoại quốc có cơ hội tốt để phát huy khả năng thu thập tiếng Nhật của
mình cùng tài năng nói trước nơi đông người.
Vì là contest dành cho người ngoại quốc – nên tuyển sinh phải là người với tiếng
mẹ đẻ không phải là tiếng Nhật – trên 15 tuổi sống quanh khu vực thuộc thành phố
Himeji
Mỗi người phát biểu từ 4 đến 5 phút – đề tài cho năm này là : Ước mơ hằng đang
mang sẵn trong lòng – Cảm nghĩ về cuôc sống hiện tại ở Nhật Bản – hay đối bạn bè
cũng như về gia đình – có gì lạ hay vui thú trong công việc cũng như khi học tiếng Nhật.
Và hằn nhiên là phải bằng tiếng Nhật rồi.
Trong năm vừa qua có 14 người mang quốc tịch của các nước như là Canada –
Australia – Malaysia – Lào – Hàn quốc – Việt Nam và Trung Quốc.

Nhiều người kể lại cho biết thì lúc mới ban đầu rất là hồi hợp và lo lắng nhưng được
nhiều người khuyến khích và cho rằng không nên đặt nặng vấn đề - hơn thua mà là cơ
hội để thực tập phát huy khả năng phát biểu tiếng Nhật đã thu thập trước đông người.
Nếu chưa từng tham dự thì cố thử 1 lần xem sao – nếu đã có rồi thử xem lại tài năng sau
một thời gian luyện kiếm.
Nếu có ý định tham gia thì nên sớm ghi danh trước thứ sáu, ngày 31 tháng giêng – với
người phụ trách về chương trình thi hung biện tiếng Nhật của tài đoàn pháp nhân giao
lưu văn hóa quốc tế qua số Tel: 079 – 282 – 8950.

☆/- Và tiếp theo đây là tin tức liên quan đến lớp Nhật ngữ được tổ dành cho người
ngoại quốc ở cao ốc Egret
Lớp Nhật ngữ gồm có 6 lớp sơ cấp – từ sơ cấp A đến sơ cấp F và 1 lớp trung cấp. Một
năm có 3 kỳ - và lần này là kỳ thứ 3.
Kỳ thứ 3 của năm này được khai giảng vào ngày 12 tháng 1 cho các lớp sơ cấp và ngày
11 tháng 1 cho lớp trung cấp. Học cho lớp sơ cấp vào ngày chủ nhật cũng như lớp trung
cấp vào ngày thứ bảy kéo dài trong 3 tháng – gồm 10 lần. Hoàn phí cho toàn kỳ là
3.000yen – không tính tiền ấn loát cũng như tài liệu học tập. Hiện Egret Himeji đang
nhận ghi danh. Nếu có ý định theo học thì sớm ghi danh . Nếu có điều không rỏ hay
muốn biết thêm chi tiết có thể liên lạc để hỏi ở Tel : 079 – 282 -8050

☆/- Và tin tức sau cùng là thông báo về việc chủng ngừa Influenza
Khi mùa đông đến thường hay thường xuất hiện bệnh cúm thời khí hay Influenza –
chính vì vậy khi đi ngoài nên mang khẩu trang – cũng như khi đi ra ngoài về nên rửa tay
thật sạch và xúc miệng cẩn thận.
Và đặc biệt với người lớn tuổi dể mắc phải và dể gây nguy hiểm nên như định kỳ hằng
năm thành phố Himeji đã phát động đợt chủng ngừa đầu tiên – ưu tiên dành cho người
cao niên trên 65 tuổi. Lệ phí tiêm chủng ngừa cho 1 người và một lần là 1000yen.
Thời hạn cuối cho đợt chủng ngừa đầu tiên là ngày 30 tháng 1 năm 2014. Khi đi
chủng ngừa nhớ mang theo thẻ bảo hiểm hay bằng lái hoặc giấy chứng minh đã trên 65
tuổi.
Muốn biết thêm về cơ quan hay bệnh viện có chủng ngừa. Hay có điều muôn
biết thêm có thể liên lạc để hỏi với ban phòng ngừa của văn phòng bảo hiểm thành phố

Himeji
qua số Tel: 079 -289 - 1635
Chương trình phát thanh hàng tuần đến đây là chấm dứt.

