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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 1２

Chúng ta đã bước vào những tháng ngày của mùa mưa. Nhiệt độ bên ngoài tăng cao
dần khiến cho cơ thể dể bị mệt mỏi biếng ăn nên chú ý đến sức khỏe, tìm vui nguồn vui
trong đời sống thường nhật.

✾/ Mở đầu chương trình phát thanh hôm nay, chúng tôi muốn giới thiệu một khu cắm trại
do thành phố Himeji kinh doanh.
たき

じょう

Khu cắm trại có tên gọi là そうめん滝キャンプ 場 、khu vực trại nằm dưới chân núi
ますいざん

増位山nằm ở khu vực phía bắc của thành phố Himeji. Để đến nơi này, nếu dùng phương
と ほり

tiện JR với tuyến dường Ban Tan sen đến trạm ga 砥堀、thì xuống – còn nếu dùng xe bus
しんき

か み と ほり

たにがわ

神姫 thì đến trạm dừng 上砥堀 - đoạn đi bộ lần theo bờ sông 谷川, trên đường đất hẹp
phải đi bộ lối 30 phút vừa đi vừa ngắm nước chảy cùng trời mây – cũng là một lạc thú
trong những ngày oi ả nóng bức. Hai bên đường đầy cây lá xanh tươi cùng muôn chim ca
hát, hòa vào cảnh vật thiên nhiên để tận hưởng sự yên bình quên những bận rộn lo âu trong
đời sống thường nhật – là cơ may biếm có để tận hưởng.
Đường tuy hẹp nhưng có thể đến bằng xe hơi. Khu đất trại mở cửa từ 9 sang đến 5
giờ chiều. Tiền vào trại trong ngày thường – học sinh cấp 3 trở lên là 220yen; học sinh
trung tiểu học là 170yen. Nhưng với ngày thứ bảy – chủ nhật và ngày nghỉ lễ thì đắt hơn
hai mươi phần trăm – học sinh cấp 3 trở lên là 260yen – học sinh trung-tiểu học là 200yen.
Và dĩ nhiên là được dựng lều trại và ở lại qua đêm.
Muốn biết thêm chi tiết hay để đặt chỗ trước có thể liên lạc qua số Tel ; 079 – 264 – 0054.

✾/ Và tiếp theo đây là tin tức về việc tuyển mộ thiên nguyện viên cho cho khu vực khán
đài cho Festival của Kokusai-ko-ryu Himeji ngày 27 tháng 10

こくさいこうりゅう

Để chuẩn bị cho ひめじ国際 交 流 Fiestival, nên ban tổ chức tuyển một số thiên
nguyện viên tham dư nơi khán đài như nhảy múa – ca hát – trò biểu diễn hay giới thiêu về
văn hóa của nước mình. Điều kiện dành cho thiện nguyện viên phải là người ngoại quốc.
Hạn cuối là ngày 30 tháng 6, và thiện nguyện phải điền một số chi tiết trên giấy thiện
nguyện – có thể đối ưng bằng Fax. Muốn biết thêm chi tiết vui lòng liên lạc vơi sô điện
thoại – Tel: 079 - 287 - 0820

✾/ Và sau cùng, chung tôi giới thiệu về nội dung việc thảo luận về lao động
Sống trong thành phố Himeji - nếu gặp phải vấn đề khó khăn liên quan đến luật
pháp như: bị đuổi hãng – tiền lương thuê mướn– hay điều kiện về việc làm cùng một số
vấn đề khác thì có thể tham khảo thảo luận với luật sư không mất tiền.
しゃかい ほ け ん ろ う む し

Mỗi tháng - vào tuần thứ nhất – ngày thứ 5 – thì đến 社会保険労務士;
べ ん ご し

tuần thứ 3 ngày thứ 5 thì đến 弁護士 để thảo luận
し み ん そうだん

Ngoài ra ở lầu 1 của tòa hành chánh Himeji – tại trung tâm thảo luận thị dân – 市民相談
Center – tại phòng tiếp nhận từ 9 giờ đến 10 giờ tiếp nhận 6 người đầu tiên. Đến 9 giờ 30
thì bắt đầu tiếp nhận thảo luận – mỗi người được thảo luận lối 20 phút. Hay trường hợp đã
được giới thiệu đến nhiều nơi để tìm việc nhưng không nơi nào nhận. Tuy nhiên đột
nhiên nuốn thương thảo với luật sư về nhiều vấn đề nào đó hay vấn đề đang tranh tụng tại
tòa án – thì không được tiếp nhận. Muốn biết thêm chi tiết về việc thảo luận có thể liên lạc
để hỏi ở số điên thoại : 079 – 221 - 2094.
Thêm vào đó thì khi gặp khó khăn đặc biệt mà trong đó liên quan đến vấn đề tiêu chuẩn
ろうどうきじゅん

lao động 労働基準 nhu: tiền lương thuê trả thấp – bị hiếp đáp trong công việc – cùng
nhiều vấn đề khác liên quan đến vấn đề lao động có thể đến thảo luận không mất tiền ở
ひ め じ そうごうろうどうそうだん

văn phòng 姫路総合労働相談。
Có thể hỏi tin tức trước ở số điện thoại : 079 - 221 - 2094
Chương trình phát thanh hàng tuần đến đây là chấm dứt.

