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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
Matsu-O
Lần thứ 9

Mùa xuân cũng là lúc cây lá nảy mầm xanh tươi. Và cũng là thời điểm mát mẻ dể chịu
nhất. Hoa lá đầy trời khoe hương sắc cùng cây cỏ - trong làn gió mát thoảng mùi hương
hoa như chừng mời gọi người người cất bước lên đường hòa cùng song nước

✼/ Mở đầu chương trình phát thanh hôm nay là thông báo tuyển mộ thiện nguyên viên
こくさいこうりゅう

cho国際 交 流

Festival lần thứ 18

Festival lần này là lần thứ 18 - dự trù tổ chưc vào chủ nhật, ngày 27 tháng 10 từ 10 giờ
おおてまえ

sáng đến 3 giờ chiều ở công viên大手前. Lễ hội này được tổ chức nhằm giao lưu giữa
người ngoại quốc và thị dân thành phố - nhằm thông hiểu nhau nhiều xâu xa hơn – ngỏ
hầu xóa đi phần nào những dị biệt. Và để cho việc vận hành được hoàn thành tốt đẹp cần
có nguồn nhân lực dồi nên nên ban tổ chức ra thông báo mời gọi thiên nguyên viên chho 6
đề mục . Đó là : ➀- khu gian hàng ăn quốc tế -- ➁- khu vực khán đài trình diển -- ➂khu thể nghiệm dị văn hóa -- ➃- liên quan đến hội trường -- ➄- khu đa văn hóa cộng
sinh -- ➅- tại các khu vực vui chơi tự do. Theo như qui định thì trước ngày thực thi có
buổi diễn tập cũng như có buổi thuyết trình giải thích rehearsal – hay buổi họp cuối cùng
trước ngày khai diễn bắt buộc phải có mặt tham dự - nếu không tham dự đầy đủ thì không
chấp nhận. Thêm vào đó – có điều cần chú ý thêm là không có một trợ cấp nào hết ngay cả
tiền di chuyển.
Cần nhiều thiện nguyện viên có đầy đủ tư cách. Tư cách cá nhân là người sống trong thành
phố Himeji hay vùng lân cận – có tư cách cư trú hợp lệ - làm việc – lưu học sinh hay học
sinh trên cấp 3 với lòng nhiệt thành quan tâm đến vấn đề giao lưu quốc tế. Nếu cảm thấy
vui thú trong công tác thiện nguyện thì sớm ghi danh – thông báo cho biết các chi tiết như
là: số bưu cục – địa chỉ - tên họ - phái tính – tuổi tác và số điện thoại khi liên lạc -- hạn
cuối là ngày 31 tháng 5 -- có thể ghi danh trực tiếp với người có trách nhiệm của trung tâm

giao lưu quốc tế thuộc tài đoàn giao lưu văn hóa quốc tế của thành phố Himeji – hay ngoài
ra còn có thể ghi danh bằng bưu thiếp – qua Fax hay bằng Internet. Vui lòng nghiên cứu
thêm tại phòng văn hóa quốc tế thành phố Himeji hay khu giao lưu quốc tế của tài đoàn
giao lưu văn hóa. Với tư cách cá nhân hay đoàn thể thì đây là cơ hợi tốt để giới thiệu về
quốc gia của mình với người ngoại quốc có thể là văn hóa – ẩm thực – ca nhạc - nhảy múa
làmcho lễ hội thêm nhiều màu sắc linh hoạt sinh động hơn.
Ban tổ chức mong đợi sự đóng góp thiện nguyện của nhiều người –có điều không rỏ - liên
lạc về số điện thoại : 079 - 287 – 0820

✼/- Và tiếp theo đây là thông báo về việc tuyển người tham dự cho buổi đại hội quan sát
かんさつかい

đom đóm ホタル観察会
Bốn mùa thời tiết thay đổi khác nhau rõ rệt. Riêng tại Nhật Bản, mỗi mùa có nhiếu biểu
tượng riêng về thực vật hay sinh vật. Đom đóm là một trong những đặc biệt trong những
gày vào đầu hè – tức là vào đầu tháng 6. Và việc xem ánh sáng đom đóm lặp lòe trong
đêm cũng là ước mơ của nhiều người để nhớ lại thuở còn trẻ.
かんさつかい

い
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Để thực hiện cho buổi đại hội ホタル観察会 ở 伊勢自然里・環 境 学 習 センータ nên
かんさつかい

cần tuyển người tham dự. ホタル観察会 được tiến hành vào thứ sáu, ngày 7 tháng 6 và
thứ bảy, ngày 8 tháng 6 từ 7 giờ 30 chiều đến 8 giờ 45 tối. Trong những năm gần đây việc
かんさつかい

tham dự buổi ホタル観察会 - rất là hiếm – nên đây là cơ hội để học hỏi và bảo vệ điều
kiện sống và môi trường thiên nhiên rất là quan trọng. Trong lần này thiết bị điều sống cho
loài đom đóm Genji và loài đom đóm Heike. Không như ở Việt Nam có thể thấy ánh sáng
lăp lòe trong đêm nhiều – nhất là lúc vào những ngày trời trong gió hay mát. Riêng tại
Nhật Bản là cơ hội hiếm hoi nếu có con em sinh tại Nhật Bản để chúng hiểu biết thêm về
một loài động vật thiên nhiên chỉ có trong thời gian đặc biệt vào hè tại Nhật – cùng dịp để
kể về nhiều chuyện cỗ tích về loài đom đóm ở quê nhà – cố đến tham dự và nhớ mang
theo con em đi cùng.
Về phương thức ghi danh - có thể bằng bưu thiếp – qua máy Fax – hay bằng Mail – trong
khi ghi danh - nhớ ghi cẩn thận các chi tiết như là : tên event– địa chỉ - số người tham dự ghi tên từng người bằng Furigana – tuổi tác – số điện thoại – nếu là học sinh thì ghi tên
tường đang theo học cùng năm lớp.
かんきょうせいさく

Muốn biết thêm chi tiết liên để hỏi với phòng 環 境 政策qua số Tel: 079 – 221 – 2466
Chương trình phát thanh hàng tuần đến đây là chấm dứt.

