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
Tháng ngày giá lạnh đã thật sự qua đi – những ngày nắng ấm của Xuân đã
bắt đầu cũng là lúc bắt đầu một năm mới tại Nhật Bản với ngày khai trường
mở đầu cho niên học mới cùng với người mới tới các cơ quan.

✥/ Mở đầu chương trình phát thanh hôm nay là thông tin về nội dung cuộc
たかぎ

thi hùng biện tiếng Nhật cùng với tiếng mẹ đẻ của nhiều nước tại 高木
そうごう せ ん

た ー

総合センター vào ngày 21 tháng 3 vừa qua.
Cuộc thi hùng biện Speech-contest tiếng Nhật và tiếng mẹ đẻ, tính đến
lần này là lần thứ 11. Trong lần này có 19 em tuyển sinh từ tiểu học đến
trung học mang quốc tịch khác nhau – có 15 em là Việt Nam, 3 em là người
Trung quốc và một em là người Phi-luật-tân. Các em đã nhiệt tình phát biểu
trước tiên là tiếng Nhật và sau đó là tiếng mẹ đẻ. Kết quả cho thấy đề tài
わたし

ゆめ

さい

私 の夢 của em イン-レイカ, xuất thân là người Trung quốc đoạt giải最

ゆうしゅうしょう

いま ふ あ ん

おも

優 秀 賞 và em Trần anh Thi đã chọn đề tài : 今不安に思っていること
ゆうしゅうしょう

và đoạt được giải 優 秀 賞 . Các em đã giải bày những kinh nghiện đã trải,
hay những khó khăn đã gặp phải, tích cực nổ lực trong việc suy nghỉ cũng
như cách trình bày. Cuộc thi hung biện này được tổ chức vào tháng 3 hằng
năm. Ước mong sang năm sẻ co sự tham dự đông đảo của nhiều người.

✥/ Và tiếp theo đây là phần giới thiệu các lớp học Nhật ngữ. Các sách
giáo khoa đặc biệt do những giáo viên chuyên nghiệp – cùng các lớp Nhật
ngữ do những thiện nguyện viên điều hành.
Trước tiên là phần giải thích về các lớp Nhật ngữ được khai giảng tại
trung tâm giao lưu quốc tế Egret. Gồm có các khóa từ sơ cấp A - sơ cấp B sơ cấp C - sơ cấp D - sơ cấp E - sơ cấp F và một lớp trng cấp – tất cả phân
chia thành 7 cấp lớp khác nhau.
しょきゅう

に ほ ん ご

Lớp sơ cấp – 初 級 dùng quyển みんなの日本語 làm tài liệu chủ yếu để

giảg dạy. Tất cả các lớp sơ cấp được thực thi vào ngày chủ nhật. Riêng lớp
trung cấp, dành cho người hiểu biết khá nhiều vể Nhật ngữ được thực thi
vào ngày thứ bảy. Khóa mới được dự trù khai giảng vào những ngày đầu
của tháng 5. Mỗi khóa có 10 buổi học với học phí là 3.000yen. Tài liệu phụ
và ấn loát phí được tính riêng tùy từng lớp học. Nhớ ghi danh trước 3 ngày
khai giảng khóa học. Thủ tục ghi danh tại văn phòng của tài đoàn giao lưu
quốc tế ở tầng thứ 3 của cao ốc Egret. Mỗi cấp lớp chỉ nhận tối đa là 20
người nên sơm ghi danh nếu có ý định tham gia học. Muốn biết them chi
tiết có thể đến thẳng để hỏi tại văn phòng của tài đoàn giao lưu quốc tế
Himeji hay liên lạc qua số Tel: 079 – 282 – 8950.
Ngoài ra còn một số Nhật ngữ tại khu vực như:
➀「日本語ひろば」, được thực thi vào ngày thứ năm, thứ sáu và chủ nhật
tại tầng thứ 4 của cao ốc Egret – giúp cho việc đàm thoại trong sinh
hoạt thường nhật.
に ほ ん ご

に ほ ん ご

➁「ハロー日本語」được thực thi tại tầng 4 của cao ốc Egret vào ngày chủ
に ほ ん ご のうりょく し け ん

nhật, từ 13 giờ 30. Phần lớn dành cho người học thi 日本語 能 力 試験,
học phí mỗi tháng là 500 yen.
むつみまち に ほ ん ご きょうしつ

むつみ だ ん ち しゅうかいしょ

➂ 睦 町 日本語 教 室 , được thực thi tại 睦 団地 集 会所,vào mỗi tối thứ
sáu từ 7 giờ ngoại trừ thứ sáu của tuần thứ 3.
じょうとうまち ほしゅう きょうしつ

じょうとうまち そうごう

➃城 東 町 補習 教 室 , được thực thi tại 城 東 町 総合センターvào thứ
bảy hàng tuần từ 13 giờ 30, chủ yếu nhằm ôn tập cho các em học sinh
từ trung đến tiểu học.
じょうとう て ら こ や

じょうとうまちそうごう

➄ 城 東 寺子屋, được thực thi tại 城 東 町 総合センターvào thứ bảy hàng
tuần từ 13 giờ 30, nhằm giúp các em học sinh trung học gặp khó khăn
về tiếng Nhật trong việc học tập tại trường.
に ほ ん ご

た か ぎ そうごう

➅がんばろう日本語, được thực thi tại 高木総合センターvào ngày chủ
nhật hàng tuần từ 2 giờ trưa.
ひ め じ し ひがししみん

➆ベトナム in ひめじ, được thực thi tại 姫路市東市民 センターvào tối
chủ nhật từ 7 giờ 30, ngoại trừ chủ nhật tuần thứ 1 của tháng.
ひ め じ じんけん

がいこくごこ う ざ

た か ぎ そうごう

➇姫路人権ネットワーク外国語講座, được thực thi tại 高木総合セン
ター vào ngày thứ sáu của tuần thứ 2 và thứ 4, từ 7 giờ tối – với lớp
tiếng Nhật cho người lớn tuổi và lớp dành riêng cho các em tiểu học
ôn tập bài tập tại trường.
Đấy là một số lớp Nhật ngữ được thực thi tại các địa điểm vừa nêu.
Nếu muốn biết thêm chi tiết có thể liên lạc với đoàn thể qua số
Tel: 079 – 282 -8950 hay vào trang
Web qua địa chỉ www.himeji-iec.or.jp
Chương trình phát thanh hàng tuần đến đây là chấm
dứt.

