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Bài phát thanh lần thứ dành cho
ngày 2 ngày 9 và 2 tháng 4
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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

Nhật Bản bắt đầu một năm mới cũng là lúc mùa xuân bắt đầu. Trường học cũng
như các cơ qua xí nghiệp bắt đầu sinh hoạt mới với nhiều nhân viên mới tuyển lựa.
Cùng nhau cố gắng nhé!

☆/ Mở đầu chương trình phát thanh hôm nay, là thông báo kết quả buổi thi hùng
biện “đa ngôn ngữ” với tiếng Nhật và tiếng mẹ đẻ, được tở chức vào ngày 20 tháng 3
た か ぎ そうごう

tại 高木総合センター.
Buổi Speech contest, “đa ngôn ngữ” với tiếng Nhật và tiếng mẹ đẻ, lần này là lần
thứ 13. Lần này có 12 em Việt Nam. 1 Phi-luật-Tân và 1 em người Trung quốc.
さいゆうしゅうしょう

きやまともみ

- Giải 最 優 秀 賞 ,được trao cho em 木山智美, quốc tịch Phi-luật-tân, với đề
せかいひとつ

tài: 世界一つ, kể lại chuyện khi học tiểu học đã bị bắt nạt nhưng cuối cùng vượt qua
được, kết thành bạn - với giọng nói hùng hồn trên cả 2 ngôn ngữ .
ゆうしゅうしょう

わたし

みらい

- Giải 優 秀 賞 , được trao cho em Trần Như Việt với đề tài: 私 の未来, là
học sinh tiểu học nhưng với giọng nói không kém trên cả tiếng Nhật và Việt, nói về
tương lai của mình.
とくべつしょう

ゆめ

じっけん

Giải 特別 賞 , được trao cho em Vương Lê tuyết My, với đề tài: 夢を実験するた
めに, tuy sinh ra tại Nhật nhưng vẫn giữ được giọng mói tiếng Việt khá rỏ ràng.
Cả 3 em đều có được giọng nói to lớn rõ ràng, ngoài em học sinh người Trung quốc,
2 em học còn lại mang quốc tịch Việt đếu là học sinh năm lớp 6 của trường tiểu học.
Ban giám khảo cho biết việc chọn lựa vô cùng khó khăn trên tuổi tác, thời gian
sống tại Nhật Bản, thời gian rời quê mẹ, và năm học vì trong điều kiện khó khăn

nhưng tất cả đều tỏ ra cố gắng. Tất cả đều có cha mẹ theo ủng hộ, phía Back-ground
きやま

hồi hợp theo dõi từng em. Sau cùng ở phần comment, 木山 cho biềt rất là lo sợ vì
không biết điều muốn truyền đạt có đến với được với mọi người không? Rất vui
sướng khi nhận được giải. Còn Việt cho biết: hôm nay rất là vui sướng. Riêng em
My thì rất là hạnh phúc.
Buổi thi hùng biện này, thông lệ được tổ chức vào tháng 3,Sang năm tham dự nhé!

☆/ Tiếp theo là thông tin về buổi đại hội tổng hợp tuyển sinh cho trường liên quan
đến khán hộ
Ngày thứ bảy, 22 tháng 4, từ 11, tại tầng hầm thứ 2 của cao ốc Egret, tại phòng
しみん

市民 アリーナ, có buổi tuyển mộ giải thích các trường học liên quan đến công việc
khán hộ. Có tất cả 27 trường - từ đại học đến chuyên môn liên quan đến công việc
khán hộ lần lượt giải thích. Đây là cơ hội tốt vô cùng cho những ai có ý định chọn
しょうがく

nghề khán hộ trong tương lai – tất cả sẻ được nghe giải thích để hiểu về chế độ 奨 学
きん

金 tại các bệnh viện; đối sách trong việc tiếp nhận cùng trường hợp thảo luận đặc biệt
tuyển lựa. Tham dự không mất tiền; không cần phải ghi danh trước cũng như vào cửa
tự do.
Đồng thời cùng lúc này, có nhiều người đang là làm công việc khán hộ - cũng
như giảng viên tại các trường khán hộ, tại các bệnh viện cùng đến giải thích.
Thêm vào đó thì tại Seminar 2, từ 11 giờ đến 12 giờ có buổi giải thích về đối sách cho
khán hộ sinh quốc gia. – từ 3 giờ trưa đến 5 giờ chiều có buổi nói chuyện về các dụng
じゅんかんき

cụ khán hộ “循環器” – từ sau 12 giờ trưa đến 16 giờ chiều, chung quanh khu vực có
34 quày hàng từ các bệnh viện và do nhân viên tiếp nhận giới thiệu; như về việc đã là
nhân viên khán hộ nhưng đã có một thời gian thôi việc nay muốn nghiên cứu việc trở
lại làm. Trường hợp có con em từ 1 tuổi trở đi, trước khi vào học thảo luận, được tiếp
nhận chăm sóc không mất tiền. Ngoài ra, tại hội trường nếu tiếp nhận cuộc phỏng vấn
し け ん たいさくもんだいしゅう

trả lời những câu hỏi từ 試験対策 問 題 集 , với 300 người đầu tiên có thể nhận được
Present từ QUO với card trị giá lối 3.000yen.
ひょうごけん な か は り ま けんこう ふ く し じ む し ょ

き か く か
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