FM Genki
Bài phát thanh lần thứ 24 dành cho
ngày 18 và 25 tháng 3
năm 2018

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

Cái giá lạnh khắc nghiệt đang giảm dần để đón chào mùa xuân. Mùa hoa anh đào
đang rạo rực trong lòng nhiều người đang ngóng chờ.

☆/ Mở đầu chương trình phát thanh hôm này là giới thiệu chương trình lễ hội
quanh cỗ thành Himeji
Ngày 7 tháng 4: thứ bảy: từ 10 giờ sáng đến 4 giờ chiều khai diễn lễ hội ngắm
hoa anh đào trên , quảng trường tròn ở khu tam cấp. Nơi đây khai diễn dàn màn trình
diễn đàn Ko-to vô cùng tráng lệ, cùng với nghê thuật múa trống của những những
わ だ い こ

nam nhân lực lưỡng biểu diễn 和太鼓; cùng nhiều màn trình khác của nhiều doàn thể
nghê nhân lần lượt tiếp nối trên khán đài. Chung quanh hội trường có nhiều gian hàng
thức ăn cùng thức uống như : gian hàng trà bánh – gian hàng bán thức ăn cùng Ben-to.
Nếu không may, trời mưa nhiều, chương trình lễ được chuyển sang ngày chủ nhật, 8
tháng 4.
Muốn biết thêm chi tiết liên lạc với Tel: 079 – 240 -6023.
Ngày 3 tháng 4: là ngày thứ ba, từ 6 giờ chiều đến 9 giờ đêm có khai diễn lễ hội
ひ め じ じょうよざくらかい

ngắm hoa anh đào về đêm hay 姫路 城 夜桜会, tại khuôn viên tròn ở khu vực phía
tậy của cỗ thành Himeji – ngày thường không vào được khu vực này, nhưng ngày
được vào chiêm ngưỡng hoa lại không mất tiền vào cửa. Cỗ thành trong bóng đêm có
hình ảnh khác lạ hoàn toàn với ban ngày, hoa anh đào lung linh chập chờn trôi nổi
trên vách cỗ thành, tạo thành một cảnh tượng huyền hoặc khó diễn – cố đến xem 1
lần để hiểu rỏ hơn.
Ngày 6 đến ngày 8 tháng 4: trong công viên O-te Mae, mỗi ngày từ 10 giờ sáng
đến 5 giờ chiều, có chương trình giới thiệu những món ăn ngon trong vùng Harima –
với tên gọi là ‘‘うまいもん’’, tập trung những sự kiện nổi tiếng , bên cạnh còn có
‘‘Gourmet Land’’ cùng gian hàng bánh kẹo Nhật Bản; và không thiếu Himeji Oden;

cùng gian hàng mì với nhiều loại mì, rượu Sake thì nhiều loại và đặc biệt có
Hamburger thịt nai – rất nhiều món ăn đặc biệt khác nhớ đến vui xuân thường thức.
Sau những ngày giá lạnh, lười đi ra ngoài và khi trời sang xuân – đi ra ngoài ngắm
hoa đào là thu tiêu khiển nhiều đón nhận. Theo thông lệ hàng năm khu vực quanh cỗ
thành hiếm còn trống bãi đậu xe – cũng tại các công viên có nhiều hoa đào. Theo
khuyến cáo nên dung phương tiện cộng cộng hay xe đạp là thượng sách.

☆/ Tiếp theo đây là thông tin nội dung việc tuyển mộ thiên nguyện viên Volunteer cho
các tài đoàn văn hóa
ひ め じ し ぶ ん か こくさいこうりゅうざいだん

姫路市文化 Center có 姫路市文化国際 交 流 財団, tại nơi đây đang tuyển mộ thịên
nguyện viên. Hoạt động của thiện nguyện viên thì nhiều nhưng có thể kể như là –
こくさいおんがくさい

hướng dẫn viên nội dung cho - ﾙ・ﾎﾟﾝ国際音楽祭, người phát thanh tin tức; người
viết tin tức trực tiếp qua mail. Đối tượng được đón nhận là người trên 18 tuổi – như
vậy, là học sinh trường cấp 3 thì không được nhận. Đơn xin được tiếp nhân cho đến
ngày thứ bảy, 31 tháng 3. Có thể xem thêm tin tức trên trang Web của tài đoàn này
vào mục ghi danh Volunter. Đơn ghi danh load ra và điền vào chi tiết và gửi về
ひ め じ し ぶ ん か こくさいこうりゅうざいだん

姫路市文化国際 交 流 財団. Và một điều cần thiết là phải tham dư buổi thuyết trình
trước ngày thực hiện. Buổi thuyết trình thực hiện vào chủ nhật, ngày 15 tháng 4 từ 10
ひ め じ し ぶんか

だい３ かいぎしつ

giờ sáng ở 姫路市 文化 Center, trên tầng thứ 3 tại phòng第 3 会議室 , theo như
chương trình dự định.
Muốn biết thêm chi tiết, liên lạc với Tel: 079 - 298 - 8014

☆/ Và sau đây là thủ tục phế thãi cho các xe tự động loại nhe
げんつき

Xe loại nhẹ, người Nhật dùng từ 原 付 là tiếng ngắn cùa từ

げんどうきつきじてんしゃ

原動機付自転車 , như là xe hơi

loại nhỏ quá 125cc đến 250cc, việc tính thuế được xem như là
こ が た じ ど う にりんしゃ

小型自動二輪車.Người chủ xe mỗi năm vào ngày 1 tháng 4 phải đóng thuế lưu hành. Như xong
phần thuế của năm đó. Nếu vì lý do nào đó mang đi phế thãi - phần tiền thuế lưu hành năm không
sử dụng không được trả lại. Chính vì vậy nếu có ý định phế thải thì sớm làm thủ tục phế thãi trong
tháng 3. Sau tháng 3 thì rất là đông người.
げんつき

こ が た とくしゅ じ ど う

Không rõ về thuế 原 付 ・ 小型 特 種 自動 じお liên lạc với Tel: 079 – 221 – 2256.
けい に り ん

こがたにりん

Riêng với với loại 軽 二輪 ・小型二輪 thì liên lạc với Tel: 050 - 5540 – 2067
Với loại 三輪 và 四輪 thì liên lạc với số Tel: 050 – 3816 - 1848
Chương trình phát thanh hằng tuần đến đây là chấm dứt.

