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Toàn ban Việt ngữ của đài FMgenki kính chào quí thính giả
Chương trình phát thanh hằng tuần đươc thực hiện qua các giọng đọc là
Nguyễn Việt và
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Theo cơ quan khí tượng cho biết thì – năm này mùa TsuYu “梅雨” bắt đầu từ lối
つ

ゆ

ngày 7 tháng 6 cho đến ngày 21 tháng 7. Mùa “梅雨” với nhiều ngày ẩm thấp và nóng
bức, khiến đau nhức các khớp xương hay người bị phù, làm thiếu máu. Và từ bây giờ
thì trời không chỉ, ngày càng nóng dần hơn lên mà lại còn ẩm thấp, chính vì vậy chỉ
cần vận động một ít là người đổ mồ hôi đầy ra. Phương thức trị liệu thông thường trong
あしゆ

thời gian này là bằng cách ngâm chân vào nước nóng 足湯. Cố làm thử xem. Đúng cách
thân nhiệt thoát khiến cho người thoải mái. Ngoài còn có điều cần chú ý là tránh ăn
nhiều đồ ngọt và uống nhiều nước lạnh. Cố gắng chú ý đến sức khỏe.

☆/ Mở đầu chương trình phát thanh hôm nay,là phần giới thiệu về ‘văn phòng thảo
luận về sinh hoạt đời sống và công việc tại “ tòa hành chánh thành phố Himeji –
ひめじしやくしょ

姫路市役所”
Kể từ năm Heisei 27 – 2015, pháp luật cho phép được thành lập văn phòng trợ
giúp người gặp khó khăn trong cuộc sống. Tại văn phòng ‘văn phòng thảo luận về sinh
hoạt đời sống và công việc’, từng người riêng tùy điều kiện được gặp để thảo luận như
về: công việc làm hay vấn đề giáo dục con em; hay vấn nạn về gia đình; về luật pháp
hay vấn đề kinh tế. tất cả mọi vấn đề được thảo luận miễn phí. Ví dụ như về vấn đề công
việc thì nhân viên trợ giúp của Hello-work cùng với nhân viên liên quan sẻ gặp đương
sự để trợ giúp về công việc hay khó khăn trong việc làm.
Để thảo luận có thể liên lạc bằng điện thoại hay bằng Mail hay trực tiếp đến văn
そうだんまどぐち

phòng thảo luận 相談窓口 sinh hoạt đời sống ở tầng thứ 1 của toà hành chánh Himeji ひめじしやくしょ

姫路市役所. Điện thoại số: 079 – 222 – 4212.
ひ め じ し じ ち

Ngoài ra còn một nơi khác với công việc tương tư ở tầng thứ 2 của 姫路市自治
かいかん

ち い き ふ く し か

会館 tại ban 地域福祉課, số điện thoại: 079 – 222 – 4212.
Các nơi này tlàm việc, từ thứ hai đến thứ sáu - sáng từ 8:45 phút 〜12:00 giờ;
trưa từ 13:00 〜17:20.
Thứ bảy, chủ nhật và các ngày lễ nghỉ cùng thời gian nghỉ đầu năm và cuối năm.

☆/ Tiếp theo đây là chương trình sự kiện – trong mùa hè, một sự kiện không thể không
まつ

nào không nhắc đến : đó là ゆかた祭り
まつ

ゆかた祭り tại Himeji, năm này được tổ chức từ ngày 22 đến ngày 24 tháng 6.
おさかべじんじゃ

Nguyên thủy là lễ hội từ đền thần 長壁神社 được thực thi lần đầu cách nay lối 270 năm.
おさかべじんじゃ

Vào lúc đó vị chủ trì đền thần làm lễ di chuyển đền thần 長壁神社. Vì ngày giờ cấp
bách nên việc mặc y phục trang trọng đúng cách không cần thiết. Tất cả mọi người chỉ
まつ

cần mặc Yukata là đủ - và ngày lễ hội này được gọi là ゆかた祭り.
おさかべじんじゃ

ひ め じ し たてまち

Địa điểm để tồ chức lễ hội là 長壁神社 ở 姫路市 立町, gần công viên nam cỗ
じょうなんこうえん

thành Himeji. Vào những ngày này, một khán đài được dựng trong công 城 南 公園,
từ 9 giờ 30 lễ hội được khai mạc và tiếp theo với những màn ca nhạc nhảy múa được
lần lượt giới thiệu – chung quanh đấy là một lọat những gian hàng xe đẩy xếp hàng cùng
với gian hàng lộ thiên.
よみせ

Trong năm vừa qua, có đến 140 gian hàng đêm 夜店 tham dự. Một khung cảnh
vô cùng náo nhiệt với sự tham dự không chỉ riêng với cư dân khu vưc mà từ nhiều vùng
lân cận mang cả gia đình đến vui chơi.
しんき

Cùng trong thời gian này người mặc ゆかた, khi đi xe bus 神姫 và thăm viếng
こうこえん

vui chơi tại các cơ sở thiết bị không phải mất tiền như: cỗ thành Himeji - 好古園 - vườn
bách thú – viện bảo tang mỹ thuật. Ngoài ra nếu đi xem, thì giá vé chỉ còn 1.100yen.
Nhớ mặc ゆかた đi dự lễ hội nhé. Nếu chưa thì cố một lần cho vui.
Muốn biêt thêm chi tiết liên lạc Tel: 079 - 287 – 3656

☆/ Và sau đây là thông tin về lớp Nhật ngữ mùa hè miễn phí do YWCA tổ chức ở Kobe
Tổ chức YWCA cho biết sẻ tổ chức lớp Nhật ngữ mùa hè học để chuẩn bị thi
vào trường cấp 3 Nhật Bản – nên đối tượng phải là từ học sinh - là từ 13 tuổi đến 18
tuổi. Thời gian học là từ ngày 8 đến ngày 26 tháng – có 14 ngày vì ngày 11 tháng 8 là
ぼんやす

ngày nghỉ お盆休み. Chương trình dạy các môn học là: quốc ngữ tiếng Nhật, toán và
Anh văn.
Lớp học miễn phí nhưng tiền ấn loát tài liệu và bài tập là: 2.000 yen.
Trước khi vào học có cuộc thi trắc nghiệm năng lực vào ngày thứ năm 28 và
ngày thứ bảy 30, tháng 7. Mỗi lớp chỉ nhận từ 30 đến 40 người – nên nếu có ý định
theo học thì sớm ghi danh.
Liên lạc với YWCA Kobe số Tel: 078 – 231 – 6303
Chương trình phát thanh hàng tuần đến đây là chấm dứt.

