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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

Tháng ngày giá lạnh vẫn còn tiếp tục trải dài. Tuy nhiên, ngày ấm áp, hằng
mong ước cũng không còn xa lắm.

☆/ Mở đầu chương trình phát thanh hôm nay là nôi dung thông tin về việc tuyển
こ う こ がくえんだいがっこう

しょうがいがくしゅうだいがっこう

sinh vào 好古学園大学校 và 生 涯 学 習 大学校
しょうがいがくしゅうだいがっこう

生 涯 学 習 大学校, đang nổ lực tìm kiếm tuyển sinh cho khóa học bắt đầu từ ngày

1 tháng 4 tới này – cho những người đã thành nhân, tức là trên 18 tuổi. Khóa học
có 2 buổi: ban ngày và đêm, kéo dài từ 1 đến 2 năm là tốt nghiệp. khóa học ban
ngày với các môn học là : lịch sử Nhật bản và lịch sử thế giới; hay thông tin vể
Computer hay thao tác về computer. Khóa học ban đêm chuyên về quản lý thông
tin hay Anh văn. Học phí một năm cho người hiện đang sống trong thành phố
Himeji là : 11.000 yen; với người song ngoài thành phố là: 16.500 yen. Tiền ấn loát
cùng tiền vật liệu và sinh hoạt được tính riêng tùy theo từng lớp riêng. Thời gian
ghi danh là từ ngày thứ năm, 2 tháng 3 đến ngày thứ bảy, 4 tháng 3; thời gian từ 9
giờ sáng đến 3 giờ chiều từng ngày. Thể thức nộp đơn xin nhập học – đến thẳng
văn phòng nộp thẳng – nhớ dán tem 52 yen trên đơn xin nhập học – đồng nhớ
mang theo văn kiện chứng minh địa chỉ nơi đang sống như bằng lái xe hay thẻ bảo
hiểm hay một lọai chứng minh nào khác cũng được.
こ う こ がくえんだいがっこう

好古学園大学校, cũng đang nổ lực mời gọi tuyển sinh trên 60 tuổi. Các môn học
bao gồm nhiều bộ môn có thể kể như: nghệ thuât làm vườn và nghệ thuật làm đồ
gốm; thư pháp và lịch sử; mỹ thuật và âm nhạc và nhiều bộ môn khác. Số lượng
tuyển sinh của từng bộ môn có khác nhau. Giờ học tập mỗi tuần có 1 lần và kéo dài
trong 4 năm. Học phí cho người sống trong thành phố, một năm là 4.000 yen; với
người sống ngoài thành phố thì học phí cho 1 năm là 6.000 yen. Tiền ấn loát và một
vài phụ khoản tính riêng cho từng môn học.
Đơn nhập học được tiếp nhận từ ngày thứ hai, ngày 6 cho đến ngày thứ tư, ngày 8
tháng 3 – mỗi ngày từ 10 giờ sáng đến 3 giờ trưa. Trong đơn có phần ghi địa chỉ,

ngày tháng sinh nhật và nhớ mang theo văn kiện chứng minh, có thể là bằng lái xe
hay thẻ bảo hiểm sức khỏe. Và đồng thời nhớ dán tem 82 yen vào thư hồi báo.
Đơn có thể có thể mang thẳng đến toà hành chánh Himeji ở tấng thứ 1 , hay văn
phòng hành chánh địa phương hay Service center. phục vụ lơi ích công cộng.
Muốn biết thêm chi liên lạc theo mục tiêu; với
しょうがいがくしゅうだいがっこう

こ う こ がくえんだいがっこう

生 涯 学 習 大学校 số Tel: 079 – 297 – 7494 và 好古学園大学校 số Tel: 079 – 297 – 3363

☆/ Và tiếp theo đây là thông tin về buổi Spring Fesstival
Spring Festval, được thực thi vào ngày chủ nhật 5 tháng 3 tới này là lần thứ 13.
Spring Festival là sinh hoạt những đoàn thể đa văn hóa công sinh thực hiện た ぶ ん か きょうせいしゃかい

多文化 共 生 社会 . Đa văn hóa kết hợp nên có nhiều điều vui thú kết hợp.
Từ 10 giờ 30 sáng, trên tầng 3; bắt đầu trình diễn những màn văn nghệ là; tiếp đến
có thể là màn vũ tryền thống Nhật Bản; France dance; có nhiều màn trình diễn
tham gia thông báo trước vào ngày đó. Riêng tại lầu 3 cùng ngày này, những màn
trình diễn của Samurai hay Ninja với fitness-room; hay màn đấu bằng sponge có
thể tập luyện từ 12 giờ rưởi cho đến 15 giờ 15 - còn màn Hawai dance thì từ 13
giờ rưởi đến 15 giờ.
Riêng ở tầng 4, tại các gian hàng của các thành phố kết nghỉa chị em - có thử
mặc áo quần truyền thống của các quốc gia này. Màn đặc biệt cho người mới biết
chơi Ma-jian hay mạc chược có thể với ván bài đặc biệt Poi. Thêm vào đó còn
những đoàn thể giao lưu văn hóa quốc tế đã ghi danh với thành Himeji cùng tham
dự như của Nam- bắc Hàn quốc – giớ thiệu văn hóa Hangul có ghế ngồi – hay hát
những bài hát bằng tiếng Anh có thể cùng với nghê sỉ tham dự ngày này. Cùng
nhiều tiết mục văn hóa của nhiều của nhiều đoàn thể khác. Nhớ đến tham dự nhé!
Ngòa ra tại phòng làm thức ăn, có nhiều giáo sư từ những thành phố kết nghỉa
đến chỉ dạy làm các món thức ăn hay kẹo bánh bản xứ như: của Hán quốc – hay
của giáo sư xấut thân từ thành phố Chan-o chỉ làm Hot-dog ; làm Hot-cake; hay
giáo sư xuất thân từ Adelai thuộc Úc, chỉ làm Anzaku - bicuit cùng nhiều loại bánh
kẹo. Tuy nhiều ưu tiên dành học sinh cao hơn lớp 5 tiểu học, ưu tiên nhận 25 người
ghi danh trước – trễ có thể không còn. Tham dự phí là 300 yen, nhớ mang theo
apron và khăn chéo tam giác để đội đầu.
Mọi thông tin cần biết liên quan đến lễ hội, liên lạc với người phụ trách của
Tài đoàn quốc tế giao- số Tel: 079 -282 – 8950.
Chương trình phát thanh hằng tuần đến đây là chấm dứt.

