FM Genki
Bài phát thanh lần thứ 10 dành cho
năm 2018 tháng 8 ngày 19 và 25

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 Mae-Da
Người người ngày ngày đang phải trải qua những ngày nóng bức một cách
khắc nghiệt nhưng ước mong tất cả sẻ bình an vượt qua được.

☆/ Mở đầu chương trình phát thanh hôm nay là thông báo về việc khai giảng lớp
Nhật ngữ dành cho người mgoại quốc tại Egret.
しょきゅう

Lớp Nhật ngữ dành cho người ngoại quốc bao gồm các cấp: “ 初 級 ’’Sơ cấp
しょちゅうきゅう

A; Sơ cấp B; Sơ cấp C; Sơ cấp D; Sơ cấp E; Sơ cấp F; ‘‘ 初 中 級 ’’ Sơ Trung cấp
ちゅうきゅう

và lớp ‘‘ 中 級 ’’Trung cấp. Các lớp sơ cấp dùng tài liệu học tập là quyểm “みんな
に ほ ん ご

の日本語”. Lớp trung cấp khai giảng vào ngày thứ bảy, các lớp sơ cấp khai giảng
vào ngày thứ bảy.
Các lớp học dư trù khai giảng vào tháng 9; khóa học có 10 lần – học phí cho
toàn khóa là 3.000 yen. Sách giáo khoa và tài liệu ấn loát được tính riêng tùy theo
từng lớp học. Nếu có ý định theo học thì sớm ghi danh, vì mỗi lớp học chỉ nhận tối
đa là 20 học viên – nên ưu tiên dành cho người ghi danh trước.
ひ め じ し ぶ ん か こくさいこうりゅうざいだん

Thủ tục ghi danh, tại văn phòng của 姫路市文化国際 交 流 財団 ; trên tầng
ひ め じ し ぶんか

thứ 3 của cao ốc Egret Himeji.Muốn biết thêm chi tiết liên lạc với 姫路市文化
こくさいこうりゅうざいだん

国際 交 流 財団, qua số Tel : 079 - 282 - 8950,

☆/ Tiếp theo là thông báo về việc tuyển mộ người vào nhà của thị xã Himeji
し え い じゅうたく

Cơ quan quản lý nhà thị xã, 市営 住 宅 thông báo cho biết có một số căn nhà
trống nên sẻ mở cuộc bốc thăm cho những ai muốn vào. Để tham dự cuộc bốc thăm

thì người dự tranh phải hội đủ một số điều kiện như là: ➀ là người đang sinh sống
hay đang làm việc tại thành phố Himeji. ➁ là vợ chồng hay sống cùng con cái tức là 2 người trở lên; tuy nhiên là người độc thân vẫn đuợc cứu xét. ➂ là người
đang gặp khó khăn trong việc tìm chỗ ở cần có sự chứng minh. ➃ không phải là
thành viên của bạo lực đoàn. ➄ toàn thể người sống chung phài nộp lợi tức thu
nhập vì tiền nhà ấn định trên số thu nhập.
Đơn xin, từ tháng 8 đã được để tại lầu 5 của tòa hành chánh Himeji, cùng các
cơ quan phụ thuộc cũng như tại các cơ quan phục vụ lợi ích công cộng và tại các
Service- center. Đơn xin cùng các văn kiện phụ thuộc có thể gửi đến nơi nhận bằng
じゅうたく か

đường bưu điện hay mang thẳng đến cơ quan quan lý nhà đất 住 宅 課ở lầu 5 của
tòa hành chánh Himeji. Cuộc bốc thăm sẻ thực hiện vào tháng 10 và người trúng
thăm có thể vào ở từ hạ tuần tháng 11. Muốn biết thêm chi tiết liên lạc với cơ quan
nhà đất thi xã - để hỏi qua số Tel: 079 - 221 – 2633.
い ち ば し み ん かんしゃ で

ー

☆/ Và sau cùng là thông tin nội dung ngày「市場市民感謝デー được tiến hành
vào ngày chủ nhật 8 tháng 9
ひ め じ し ちゅうおう おろし うり い ち ば

Event này được thực hiện vào ngày này tại 姫路市 中 央 卸 売 市場; được
khai diễn từ 4 giờ chiều đến 8 giờ tối cùng ngày. Ngoài việc bày bán rau cải hoa
trái còn có nhiều loại sản phẩm về các loài cá sò hến cùng các gia vị dùng làm thức
いちば

ăn. Và vì là 市場, nên phải có bày bán các loại hải sản tươi. Theo thông lệ hàng
năm có màn cắt xẻ cá thu khổng lồ - là cơ hội tốt cho mọi người xem xẻ thịt cá thu
ほうちょう

với nhiều loại dao 包 丁 – màn trình diển múa dao khổng lổ này rất nổi tiếng và để
tăng thêm phần long trọng có màn múa trống Wa-dai-ko cùng với màn phụ diễn
của những trình diển amater hay performance dance. Là sự kiên khá tưng bừng vui
nhộn, mỗi năm chỉ có 1 lần nên lắm người tham dự - theo khuyến cáo của ban tổ
chức: vì không có bãi đậu xe nên dùng phương tiện công cộng đến tham dự.
ひ め じ し ちゅうおうおろしうり い ち ば

Muốn biết thêm chi tiết liên lạc姫路市 中 央 卸 売市場 qua số Tel: 079 - 221 –
6022
Chương trình phát thanh hằng tuần đến đây là chấm dứt.

