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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
Shi-Mizu
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Một năm mới theo truyền thống của người Nhật bắt đầu – khi mùa xuân đến.
Trường học bắt đầu khai giảng niên học mới; các hãng xưởng cũng bắt đầu sinh hoạt mới.
Đây là lối suy nghỉ truyền thông của người Nhật. Cũng là lúc tiết trời bắt đầu ấm áp – cây
cỏ hoa lá bắt đầu đâm chồi nảy hoa lá để đón chào mùa xuân

❉/- Mở đầu chương trình phát thanh hôm nay là thông báo về nôi dung của lớp tiếng
Nhật dành người ngoại quốc .
Các lớp Nhật ngữ được sắp xếp từ sơ cấp A, sơ cấp B, sơ cấp C, sơ cấp D, sơ cấp E
cho đến sơ cấp F. Như vậy là tổng cộng có 6 lớp sơ cấp. Ngoài ra còn có lớp trung cấp.
Mọi người có thể tự lượng lấy khả năng của mình để theo học. Thêm vào đó thì có nhiều
lớp khác nhau theo ngày thứ trong tuần cũng như giờ trong ngày cũng khác – và tùy theo
điều kiện thíach hợp cá nhân để lựa chọn. Mỗi lớp chỉ nhận tối đa là 20 học viện nên nếu
có ý định theo thời khắc thích hợp với cá nhân thì nên sớm ghi danh.
Một khóa học có 10 lần. Và học phí cho toàn khóa là 3.000yen. Tiền sách và tiền ấn loát
phí tùy theo lớp ấn định riêng. Thời hạn ghi danh cuối cùng là 3 ngày trước khi lớp học
khai giảng. Khóa Nhật ngữ mùa xuân dự trù bắt đầu vào tháng 5.
Muốn biết thêm chi tiết về lớp nhật ngữ này có thể đến thẳng văn phòng Tài đoàn giao lưu
văn hóa quốc tế Himeji ở lầu 3 của cao ốc Egret hay liên lạc bằng
điện thoại qua số điện thoại: 079 – 282 – 8950

✼/- Và sau đây nội dung một số điện thoại chỉ với 3 hạn số vô cùng cần thiết nên biết để
sử dụng khi cần thiết theo yêu cầu của một số thính giả.
Và tiếp theo đây chúng tôi gửi lời giải thích và hướng dẫn theo cục điện thoại.
「104」- là điện thoại hướng dẫn phương thức đăng lục gia nhập cũng như giải thích
về tất cả nội dung những số điện thoại đã đăng lục – cũng như về công việc phục vụ.

Khi gọi số 104 để hỏi về số điện thoai nào đó thì nhân viên tổng – operator sẻ cho biết –
tên họ - địa chỉ của số điện thoại muốn biết – là thông tin cá nhân hay là số điện thoại công
ty về chuyên dụng công việc - cùng nhiều tin tức khác muốn biết liên quan về điện thoại.
Tuy nhiên điều cần chú ý là khi gọi điện thoai này thì mất tiền gọi.
「110」- là điện thoại báo cho cảnh sát – về tin tức liên quan đến an ninh công cộng –
trộm cắp – tại nạn, vân vân.
「119」- là điện thoại báo tin khẩn cấp về trung tâm cứu cấp khẩn cấp như khi : gặp
hỏa hoạn cần cứu cấp hay tai nạn cần xe cứu thương khẩn cấp
「171」- là số điện thoại cung cấp về tin tức liên quan đến thiên tai. Như khi có động
đất hay song thần liên quan đến toàn nước Nhật – một khi tai nạn xảy ra liên lạc có thể về
nơi để tập trung; về sự an phi của thân nhân cùng nhiều tin tức liên quan đến thiên tai cần
biết.
「116」- là điện thoại liên quan đến việc thiết bị điện thoại tại nhà. Nếu gọi từ điện
thoại cầm tay thì gọi là: 0800 – 2000 -116. Điện thoại được tiếp nhận từ 9 giờ sáng đến 5
giờ chiều (Nghỉ vào cuối năm từ ngày 29 tháng 12 cho đến ngày 3 tháng 1) – ngoài thì
ngày lễ nghỉ cũng ngày thứ bảy hay chủ nhật không làm việc.

✼/- Và sau đây là tin tức về chế độ trợ cấp giáo dục
Đây là chế độ trợ cấp cho các gia đình mà phụ huynh gặp khó khăn vì lý do kinh tế
hay gặp khó khăn trong vấn đề nuôi dưỡng con em để đi học từ tiểu học – cho đến trung
học. Việc trợ cấp bao gồm các khoản tiền như là: Tiền trợ cấp khi nhập học – tiền học liệu
– tiền ăn trưa cùng vài phụ khoản trợ cấp đặc biệt khác.
Nếu xét thấy hội đủ điều kiện để thụ hưởng – như trên nguyên tắc thì lợi tức thu
nhập dưới mức thấp nhất ấn định hay một số khó khăn khác về kinh tế - cần có được sự
chứng minh rỏ ràng – thì sớm làm đơn xin ngay từ niên học mới bắt đầu.
Đơn xin có để sẵn tại trường mà con em đang theo học. Đơn xin có được chấp thuận
hay không nhớ chú ý theo dõi .
Muốn biết thêm chi tiết có thể đến thẳng hay bằng điện thoại với ban bảo hiểm của phòng
học vụ của hội đồng ủy viên giáo dục thành phố Himeji Tel : 221 – 2762.
Chương trình phát thanh hàng tuần đến đây là chấm dứt.

