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

Mùa xuân đã thật sự trở về với muôn loài mang theo nắng ấm. Riêng tại thành phố Himeji, người
người đang thưởng thức món ăn đầu mùa, đó là măng tre - Take-no ko và món óc biển - Asari. Mọi
người nhân đấy nên cùng nhân đây thưởng thức hương vị cây trái đầu xuân cùng với người Nhật.

✾/ Mở đầu chương trình phát thanh hôm nay là thông tin về lớp Nhật ngữ dành cho người ngoại
quốc
Lớp Nhật ngữ dành cho người ngoại quốc - dùng sách giáo khoa trong bao gồm cả việc giảng
dạy từ văn phạm đến đàm thoại. Lớp Nhật ngữ này được phân chia thành 7 cấp lớp từ : sơ cấp A, B,
C, D, E, F và lớp trung cấp. Lớp sơ cấp học vào ngày chủ nhật và lớp trung cấp học vào ngày thứ bảy.
Giờ học mỗi lần là 1 giờ 30 phút. Tổng cộng số lần học cho 1 khóa là 10 lần. Học phí cho toàn khóa
là 3.000 yen - tiền ấn loát – tiền sách và sách bài tập được tính riêng tùy theo từng lớp học. Sách học
に ほ ん ご しょきゅう

dùng cho lớp sơ cấp là quyển「みんなの日本語 初 級 」.Lớp trung cấp sử dụng tài liệu giáo khoa
riêng biệt. Nếu có ý định theo học thì sớm đến ghi danh ở tầng 3 của cao ốc Egret, nơi văn phòng giao
lưu văn hóa quốc tế của thành phố Himeji – số người cho mỗi lớp học có hạn chế - chỉ nhận tối đa là
20 người cho mỗi lớp học – đủ số người là khóa sổ. Chính vì vậy nên sớm đến ghi danh muốn biết
them chi chi tiết về giờ thích hợp – có thể liên lạc để hỏi qua số Tel: 079 – 282 – 8950.
Ngoài ra, còn có lớp học tiếng Nhật miễn phí do nhóm thiện nguyện phụ trách đáp ứng cho
にほんご

người có thể nói tiếng Nhật – địa điểm là tầng 4 – nơi gọi là「日本語ひろば. Lớp học đa phần bằng
phương thức chia thành nhóm để thực tập đàm thoại. Chương trình học tập tiếng Nhật này có nhiều
りょこう

うんどうかい

vui thú như người đồng thời đang làm việc với chuyến xe bus 旅行 hay tham dự buổi 運動会. Về

sinh hoạt của lớp Nhật ngữ này – thứ năm từ 10 giờ đến 12 giớ trưa. Thứ sáu từ 2 giờ trưa đến 3 giở
30 phút.
Chủ nhật, 3 lớp: từ 10 giờ đến 12 giờ - 1 giờ trưa đến 2 giờ 30 – 2 giờ 45 đến 4 giờ 15.
Năm 2014, kỳ 1 bắt đầu từ ngày 8 tháng 5, ghi danh học tại văn phòng ở tầng 3 Egret

✾/ Và tiếp theo đây là nội dung về chương trình thảo luận sức khỏe dành cho phụ nữ
じょせい

けんこうそうだん

「女性のための健康相談」như chúng ta đã biết khi người phụ nữ sau thời tắt kinh theo tuổi tác
biến đổi chất hormone – hồi xuân – với nhiều biến đổi khó kiểm soát. Chương trình thảo luận nhằm
giúp cho người phụ nữ có một sức khỏe tốt đẹp – mỗi khi nhận thấy cơ thể có gì thay đổi tệ hại hay
chừng như có bệnh gì đó hay lo nghỉ về việc có thai hay không có thai – chương trình miễn phi do
chuyên viên bảo hiểm sức khỏe phụ nữ tài trợ.
Trong năm 2014 này, mỗi tháng vào thứ sáu tuần thứ 3 –trong ngày có lần 3 tiếp nhận : lần thứ 1
lúc 10 giờ; lần 2: từ 10 giờ 40; lần 3: từ 11 giờ 20. Tại tầng 3 của cao ốc Egret – thảo luận tại phòng
thảo luận đặc biệt của あいめっせ.

Phải lấy hẹn , nên người có dự định đến thảo luận – vui lòng

hẹn trước 2 ngày qua số Tel: 079 – 287 – 0803.
Trong tháng 5 là ngày thứ sáu 16 và tháng 6 là ngày thứ sáu, đang tiếp nhận – nếu có ý định tham dự
thì nên sớm dự định chương trình trong tháng 7.

✾/ Và sau cùng là nội dung chương trình Jazz Festival
Năm này là lần thứ 17 chương trình Jazz Festival, được tổ chức – tại đại thính đường của trung
tâm văn hóa thành phố Himei – vào ngày 6 tháng 5 từ 11 giờ trưa – để chào đón ban nhạc Jazz Castle
Jazz Band với lý lịch hình thành hoạt được gần 40 năm – cùng với phối hợp trinh diển nhiều của ban
nhạc địa phương khác trong đó có ban nhạc kèn thổi của trường trung học Kou-ryu – chương trình
âm nhạc đầy sinh độ này kéo dài trong 6 giờ đổng hồ.
Ticket vào cửa là 500yen – ghế ngồi tự do, được bán tại trung tâm văn hóa –Pa-ru-na-Sosu Hallngoài ra có thể xem Play-guide ở Himeji Ka-su-pa Hall. Hỏi chi tiết ở số Tel: 079- 298- 8015

Chương trình phát thanh hàng tuần đến đây là chấm dứt.

