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Nguyễn Việt và Mae-Da
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
Tết dương lịch đã qua, nhưng riêng với các quốc gia sử dụng âm lịch, đang
rộn ràng chuẩn bị chào đón tết âm lịch – năm này tết Nguyên Đán rơi vào ngày
thứ ba, ngày 5 tháng 2.
/Mở đầu chương trình phát thanh hôm nay là thông tin đặc biệt về việc tuyển mộ trơ
giúp gia đình đơn độc.
Thành phố Himeji, có chương trình trợ giúp cho gia đình đang sống trong thành
phố với điều kiện chỉ có là: cha con hay mẹ con, có điều kiện dể dàng hơn trong khi
tìm việc làm. Nên thành phố tổ chức khóa huấn luyện miễn phí với một số điều kiện
cần thiết như.
➀ - khóa học về Word và Excel.
Khóa học bắt đầu từ tháng 2 ngày 9 đến tháng 3 ngày 30; mỗi tuần vào ngày thứ
7, từ 9 giờ 30 sáng đến 4 giờ chiều. Khóa học tuyển mộ chỉ 15 người. Nếu có ý định
thì sớm ghi danh hầu có thể tìm công việc thích hợp trong tương lai. Khóa học tổ
じょうほうぎじゅつがくいん ひ め じ こう

chức tại 情 報 技術学院姫路校、khóa học hoàn toàn miễn phí với tiền tài liệu học
tập là 2.000 yen.
➁ - tiếp theo là tin cho người muốn vào làm y tá
Chương trình này bắt đầu từ ngày 5 tháng 2 cho đến ngày 29 tháng 3 - tiến hành vào
thứ 3 và thứ 6 hàng tuần. Lần thứ 1 và thứ 2, bắt đầu từ 9 giờ sáng đến 5 giờ chiều.
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Từ lần thứ 3 trở đi, bắt đầu từ 9 giờ 30 sáng đến 4 giờ 30 chiều. Địa điễm là :ニチイ
ひめ じ こう

ひ め じ きょうしつ

姫路校 姫路 教 室 ,ứng viên tuyển mộ chỉ 6 người. Ứng viên sau khi tốt nghiệp sẻ
được hành nghề y tá nên lớp học chỉ tuyển ứng viên không được vắng mặt trong bất
cứ buổi học nào. Chỉ tiền tài liệu là 13. 485 yen.
ひ め じ し

ふ じ ん きょう れいかい

Ứng viên cho hai khóa học này, nộp đơn cho 姫路市 婦人 共 励会、có thể
mang thẳng đến, gửi bưu điện hay Fax đến – muốn biết thêm chi tiết liên lạc số Tel:
079 – 222 – 7402. Hay có thề down-load từ trang Web Himeji rồi từ đó ghi danh.

(1 月 27 日)

☆/Thông báo mở cửa đặc biệt mùa đông của cổ thành Himeji.
Cỗ thành Himeji, nhân kỹ niệm 25 năm được vinh danh là di sản văn hóa thế giới
nên đã có chương trình mở cửa nhưng khu vực mà ngày thường không bao giờ được
mở. Đó là các khu
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東 小天守， 乾 小天守、イ・ロ・ハ 渡 櫓 . Bắt đầu từ

ngày thứ sáu, 1 tháng 2 đến thứ năm, ngày 28 tháng 2 - mỗi ngày từ 9 giờ sáng đến 4
giờ chiều. Đây là cơ hội tốt để hiểu biết thêm về cỗ thành Himeji, lại them không mất
tiền nên cố đi xem nhé!

☆/ Tiếp là nội dung khóa Excel cho người dưới 44 tuổi.
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「わかものジョブセンター」ở khu phố trước nhà ga Himeji, thông thường lối 1
tháng 1 lần, có mở lớp cơ bản về Computer – trong lần này, vào ngày thứ năm, 21
tháng 2, có mở khóa Excel, dành cho người dưới 44 tuổi. Khóa học bắt đàu từ 1 giớ
30 trưa đến 4 giờ 30 chiều cùng ngày. Khóa học chỉ nhận 10 người ghi danh đầu tiên.
Nếu có ý định theo học thì sớm, nhận đơn đến 12 giờ ngày thứ năm, ngày 14 tháng 2
– gửi đến nơi nhận qua Fax. Hay down-load từ trang Web của thành phố Himeji ở
ろうどう せ い さ く か

労働政策課 để ghi danh từ nơi này.
(共通）
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☆/ Tiếp theo đây là thông tin nội dung lễ hội姫路とれとれ市「網干かきまつり」

Sự kiện hình thành để giới thiệu cùng bày bán –hào tươi hay Ka-ki.. Hào tươi có
bán loại tươi còn nguyên vỏ bọc hay loại đã được bóc vỏ. Ngoài ra, không chỉ bày
bán hào tươi mà còn có loại đóng hộp cùng các sản vật hải sản khác – và đặc biệt, có
nướng hào tươi cho người nếm thử cùng nhiều thức ăn tươi tại chỗ.
Ngoài ra, cùng trong thời gian này, còn có nhiều lễ hội trong vùng lân cận.
♦ - Chủ nhật, ngày 3 tháng 2, từ 10 giờ sáng đến 3 giờ trưa, tai quảng trường thực tập
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về môi sinh của エコパークAboshi, có mở cửa nên từ ga Aboshi có Shuttle-bus đưa
đón đến Eco-Park Aboshi. Muốn biêt thêm liên lạt số Tel: 079 – 272 – 9166.
し みつちょう
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♦ - Chủ nhật, ngày 27 tháng 1, tại たつの市御津町 có「室津かきまつり」muốn
し のうりんすいさん か

biết chi tiết liên lạc với たつの市農林水産課 - số Tel: 0791 – 64 – 3137.
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♦ - Chủ nhật, ngày 10 tháng 2, tại 相生 có「相生かきまつり, muốn biết chi tiết liên
あいおいしち い き しんこうか

lạc với」相生市地域振興課 số Tel: 0791 – 23 – 7137.

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

