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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

O - Nishi

Chúng ta đang thực sự bước vào mùa hè của năm này. Một khi mùa Tsu-Yu chấm
dứt, thì ấm độ ngày càng tăng dần. Vì vậy nên chú ý tránh đừng để bị đột quị trúng
nhiệt. Riêng các em học sinh thì ngày dài hằng mong đợi sắp đến– nghỉ hè sắp đến.

✫/Mở đầu chương trình phát thanh hôm này là nội dung thông báo sự kiện mùa hè từ
ひ め じ どうぶつえん

Vườn thú Himej (姫路動物園) – cho thú ăn nước đá
たいしょ

Mỗi năm có một ngày nóng nhất, mà người Nhật gọi là 「大暑」, năm này
ngày nóng nhất trong năm này rơi vào ngày thứ sáu, 22 tháng 7. Tặng nước đá cho loài
gấu bắc cực -ホッキョクグマ- món thích nhất của loài gấu này trong mùa hè. Trẻ con
rất thích ngắm cảnh tượng 2 chú gấu bắc cực ngấu nghiến nhai nước đá này, cùng hình
ảnh vui thú, nô đùa khi được món ăn ngon. Sự kiện này được thực hiện vào ngày nóng
nhất trong năm, ở chuồng gấu bắc cực -ホッキョクグマ- lúc 11 giờ trưa – nhớ đưa
con em đi xem nhé!
Vé vào cửa vườn thú cho người lớn : 200 yen; trẻ từ 5 tuổi đến trung học : 30 yen.

☆ / Và tiêp theo đây là lớp học trong mùa hè dành cho con em cùng phụ huynh.
Vào ngày thứ , 17 tháng 8 , từ 1 giờ trưa đến đến 3 giờ trưa – tại phòng số 6
ひ め じ し し み ん かいかん

trên tầng thứ 4 của 姫路市市民会館, có lớp học về tiền tệ lưu hành cùng với việc kết
hợp các cơ sở tài chính. Lớp học dành riêng cho đối tượng là học sinh đang theo học tại
các trường tiểu học thành phố từ năm lớp 4 đến lớp 6, con em cùng phụ huynh suy
nghỉ để hoàn thành một tác phẩm, để triển lãm. Tham dự không mất tiền, khi đi tham
dự nhớ mang theo bút chì màu. Người muốn tham dự phải ghi danh, hạn cuối là ngày
thứ sáu, 29 tháng 7 bằng bưu thiếp hay Fax , với địa chỉ, tên con em cùng tên trường
ひ め じ し

đang theo học, tên phụ huynh hay người liên hệ cùng đi, số điện thoại - gửi về -姫路市

しょうひせいかつ

な つ や す み お や こ がくしゅうかい

消費生活センター「夏休み親子 学 習 会 」, chỉ nhận tối đa là 30 nhóm cho buổi học
tập, số người ghi danh vượt quá thì có cuộc bốc thăm tuyển lựa. Địa chỉ liên lạc Tel:
079 – 221 – 2516.

☆/ Và tiếp theo đạy, là phần giới thiệu buổi họp giải thích sinh hoạt tổng hợp của một
số công ty「STEP HARIMA 2」
Buổi họp do STEP HARIMA 2 , được tổ chức tại Himeji, vào thứ sáu, ngày 15
tháng 7 , từ 1 giờ trưa đến 4 giờ chiều. Có buổi thuyết trình giải thích cho sinh viên sẻ
tốt nghiệp vào tháng 3 năm 2017, bao gồm sinh viên đại học theo học hay tốt ghiệp,
học sinh trường cấp 3 chuyên môn, đại học đoản kỳ, hay trường chuyên môn cùng với
người trên 39 tuổi. Với sự tham dự của lối 50 công ty xí nghiệp trong thành phố cùng
ひ め じ しょうこう か い ぎ しょ

khu vực cận lân, tại địa chỉ 姫路 商 工 会議 所 .Tham dự không mất tiền và cu4ng
không cần phải lấy hẹn trước. Muốn thêm chi tiết liên lạc với Tel : 079 - 288 – 1011.
Ngoài ra, vào thứ năm ngày 27 tháng 7, từ 1 giờ trưa đến 4 giờ chiều có tổ chức
ひ め じ しょうこう か い ぎ

「マッチングフエア２０１７」cũng tại 姫路 商 工 会議, cũng cùng với sự tham dự
của lối 50 công ty xí nghiệp vùng tây Harima nhằm thuyết trình cho sinh viên tốt
nghiệp về công việc làm trên khu vực rộng lớn hơn – tham dự không mất tiền cũ như
không phải lấy hẹn trước.

☆/ Và sau cùng là cảnh sắc màu trong không gian hè – nội dung đốt pháo bộng trên
biển tại cảng Himeji.
Là lễ hội thường niên không thể thiếu của thành phố Himeji, được tổ chức tại
ひ め じ わん

し か ま く

姫路湾, thuộc khu vực飾磨区, theo chương trình dự trù vào thứ bảy, ngày 30 tháng 7,
từ 7 giờ 30 đến 8 giờ 45 phút. Năm này có lối 4.000 quả pháo được phóng lên để thắp
sáng cảng Himeji. Người người quan sát cách dàn phóng pháo lối 300 thước, có nhiều
quả pháo hoàn thành với đường kính lối 30 phân sẻ làm cho mọi người nhạc nhiên và
thích thú.
Vào ngày này mọi lối vào khu vực hành lễ đều bi nghiêm cấm trước và sau giờ
hành lễ theo khuyến cáo nên xe điện San-yo đến ga Shikama đoan dung xe bus miễn
phí đến nơi hành lễ.
Không may trời mưa, chương trình dời sang chủ nhật, ngày 31 tháng7, muốn biết
さんぎょう し ん こ う か

thêm chi tiết ; liên lạc với 産 業 振興課, với số Tel: 079 – 221 – 2504

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

