Bài phát thanh dành cho ngày
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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
Chúng đang bước vào tháng 5, với màu xanh mát dịu của cây lá tươi non được nhìn thấy
khắp mọi nơi – cùng với nhiều ngày nghỉ kế tiếp kéo dài – trong đó có ngày trẻ em trai
ひ

たんご

Nhật Bản trông chờ; đó là ngày 5 tháng 5 hay 「こどもの日」. Nguyên thủy là 「端午の
せっく

節句」với ý nói là ngày cầu nguyện cho đứa bé trai được trưởng thành. Và trong gia đình
よろいかぶと

có bé trai thì thường được trưng bày là 「 鎧 兜 」- nón sắt tướng lãnh thời xưa, hay con cá
こい

chép bay trong gió「鯉のぼり」.
☆/- Mở đầu chương trìmh phát thanh hôm nay là thông tin về việc tuyển mộ thiện nguyện
こくさいこうりゅう

viên -volantary cho lễ hội国際 交 流 ひめじ, giao lưu quốc tế được dự định tổ chức vào
chủ nhật, ngày 25 tháng 10 tới này. Chương trình tiến hành từ 10 giờ sáng đến 3 giờ chiều
お お て ま え こうえん

ở công viên 大手前公園.
こくさいこうりゅう

Lễ hội giao lưu quốc tế国際 交 流 ひめじ, tính đến làn này là lần thứ 20. Lễ hội giao lưu
quốc tế là lễ hội vui tươi nhằm trao đổi giao lưu văn hóa để có thể được thể nghiệm qua
các sự kiện. Và năm này để kỹ niệm lần thứ 20 nên có nhiều sự kiện đặc biệt mang nhiều
sắc thái từ nhiều quốc gia khác nhau trên thế giới được kèm thêm vào chương trình. Và để
vận hành chương trình sinh hoạt nên ban tổ chức mở cuộc tuyển mộ thiện nguyên viên cho
chương trình lễ hội. Và sau đây là các bộ môn cần thiện nguyện viên hổ trợ.
➀ khu vực gian hàng ăn quốc tế;
➁ khu vực khán đài trình diễn stage-performance, và khu vực giao lưu;
➂ khu thể nghiệm giao lưu văn hóa dị đồng;
➃ khu quảng trường thể nghiệm văn hóa dị đồng;
➄ khu trò chơi với dấu đóng stamp ở từng mục;
➅ liên quan đến khu vực hội trường.
Ngoài buổi lễ chính thức phải có mặt – bên cạnh đó những lần rehearsal, hay những
buổi họp thảo luận chương trình và ngày tổng dợt chuẩn bị hội trường trước khi thực thi là
những điều kiện thiết yếu cần được chuẩn thuận. Năm vừa qua có đến lối 1.000 thiện
nguyện viên tham dự. Đây là cơ hội tốt để trao đổi ngoài công việc thường ngày.

Người thiện nguyện cần có một số yêu cầu cần có trước khi làm đơn tham dự là:
người hiện đang sống trong khu vực thành phố Himeji hay khu lân cận, đang sống, làm
việc hay đang theo học hay việc liên quan đến giao lưu quốc tế và phải là học sinh cấp 3
trở lên. Nếu hội đủ điều kiện và thấy vui thú với công việc thiện nguyện thì vui lòng ghi
danh – hạn cuối là ngày 31 tháng 5 – với các chi tiết : số bưu điện- địa chỉ, tên họ, phái
tính, tuổi và số điện thoại liên lạc; có thể bằng bưu thiếp, Fax, gửi đến người phụ trách
giao lưu quốc tế thành phố hay tài đoàn giao lưu; ngoài ra còn có thể ghi dnh qua Internet.
Có thể tham gia vào phần làm thức ăn – nhảy múa – ca nhạc để giúp cho lễ hội được them
phần sống động và vui hơn. Cùng nhau hợp tác cho chương trình hơn thêm nhé !

*/ Và tiếp theo đây là thông báo về việc khai trương bãi đậu xe đạp ở phía đông nhà ga xe
điện của thành phố Himeji.
Chung quanh nhà ga Himeji có nhiều bải đậu xe đạp và xe gắn may được thiết lập –
và vào ngày 1 tháng 5, có thêm một bãi đậu xe đạp và xe gắn máy ở cửa hướng đông của
nhà ga Himeji được khai trương. Tại bãi đậu xe này không chỉ xe đạp được đậu không thôi
mà tất cả các loại xe có gắn máy đều được gửi đậu.
Trong vòng 2 giờ đầu được gửi miễn phí – từ sau đó đến 24 giờ được tính tiền gửi. Giá
xe đạp là 100 yen; xe dưới 125cc phân khối là 200 yen; trên 125cc là 300 yen. Xe bike
50cc không được gửi quá 24 giờ - xe bike dưới 500cc cũng như xe đạp từ 1 giờ 40 đến 4
giờ 30 phút sang không lấy ra được – nhớ chú ý điều này.
Ngoài ra, tại bãi đâu xe này nhận gửi tháng, một tháng là 1.700 yen nhưng 3 tháng thì
giá là 4.830 yen –nhưng với học sinh là 1.450 yen/ tháng tiên lợi cho việc đi là và đi học.

*/ Và sau cùng là thông tin về buổi hội thảo phỏng vấn cho người muốn tìm việc làm.
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Nhằm đáp ứng cho những người như 大学院、大学、短大,hay 専門学校 vừa mới tốt
nghiệp vào tháng 3 năm 2016. Buổi họp thảo luận này có lối nhiều xí nghiệp; cơ sở kiến
trúc; công ty chuyên vận – tông cộng có lối hơn 50 công ty xí nghiệp thuộc vùng đất
Harima đến trực tiếp giải thích – phỏng vấn để tuyển lựa cho việc thuê mướn nhân viên
muốn tìm việc làm. Theo chuyên viên hướng dẫn tìm việc làm cho biết thì đây là cơ hội tốt
vô cùng hiếm cho người muốn tìm việc làm sau khi tốt nghiệp trong năm vừa qua vì nhiễu
điều cũng như nhiều cơ không ghi danh lên mạng thông tin hay trên các tin tức thông báo.
Người tham dự không mất tiền ghi danh tham dự cũng không cần phải ghi danh lấy hẹn.
ひめじ

Thời gian thực thi là thứ ba, ngày 19 tháng 5 từ 13:00 giờ đến 15:00 giờ, tại 姫路
しょうこう か い ぎ し ょ

商 工 会議所. Nếu muốn biết thêm chi tiết có thể hỏi tại các phòng tìm việc địa phương
hay hiệp hội tuyển lựa nhân viên vùng Himeji qua số Tel: 079 – 288 – 1011. Hoặc vào tìm
hiểu thêm trên thông tin tìm việc「ステップハリマ」.
Chương trình phát thanh hàng tuần đến đây là chấm dứt.

