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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 Naga-Shima
Từ tháng 5 đến tháng 6, một số trường mẫu giáo nhà trẻ, cùng một số trường trung
うんどうかい

và tiểu học tiến hành những buổi vận động hội 運動会. Trước đây, chương trình này
thực hiện vào tháng 9, nhưng nay được nhiều trường thay đổi chương trình này vì
ねっちゅうしょう

có một số bị trúng nhiệt 熱 中 症 ; sự thay đổi này được nhiều trường áp dụng là
một đối sách chống căn bệnh mùa hè.

☆/Mở đầu là nội dung buổi học tập tại hiện trường về chăm sóc và khán hộ.
Ngày 28 tháng 5, từ 2 giờ trưa đến 3 giờ 30, có thực hiện buổi quan sát học
かいご

かんご

い り え びょういん

tập việc chăm sóc（介護） và khán hộ（看護 ）tai bệnh viện入江 病 院 cùng với
chương trình hướng đến Service tại nhà cho người cao niên 「リリーフあがほ」.
Cùng trong thời gian này có thể họ tập quan sát các thiết bị cùng lúc được nghe giải
thích về công việc chăm sóc và khán hộ và cùng lúc này, staff về thiết bị thảo luận
và trao đồi ý kiến.
Số người tuyển mộ hạn chế chỉ 10 người, nên ưu tiên cho người ghi danh trước.
Địa điểm giờ tập trung tại hiện trường và là nơi giải tán. Vui lòng đến tập trung
リリーフあがほ,ở tầng thứ 1, trước 1 giờ 45 phút trưa cùng ngày.
Nếu có ý định hay suy nghỉ về công việc chăm sóc hay khán hộ, không cần là
người có tư cách hay kinh nghiệm, chỉ cần một bước là có chương trình chỉ cần 1
bước cho người muốn làm trở lại, cố ghi danh 1 lần thủ xem.
じんざい し え ん そうごう

Có thể tham khảo với Hallo work Himeji ・人材支援総合センター hay
qua số Tel: 079 – 222- 4431.
しお ひ

が

☆/ Tiếp theo là một sự kiên không thể không nhắc đến là đi cào ốc 「潮干狩り」
しお ひ

が

潮干狩り,là việc vui chơi trong mùa hè thường dùng cho trẻ em nhưng người lón
cũng nhiều thích thú hưởng ứng, tìm bắt sò ốc cung nhiều sinh vật khác trên bải biển
khi thủy triền cạn xuống. Một địa điểm được nhiều người yêu thích trong thành phố
まとがたかいすいよくじょう

Himeji, đó là 的形 海 水 浴 場 - vào lối cuối tháng 6 thì có thể đi bắt óc .

まとがたかいすいよくじょう

まとがた

Để đi đến 的形 海 水 浴 場 , có thể dùng xe điện Sanyo, đến ga 的形, xuống và đi bộ
lần về phương nam, lối 15 phúc là đến nơi này.
Nơi đây mở cửa từ 9 sáng đến 5 giờ chiều, vé vào cửa cho học sinh từ trung học
trở xuống là: 1.400yen; trẻ em trên 4 tuổi là: 800yen. Nơi đây có chỗ vui chơi và
nghỉ ngơi; có phòng tắm nước ngọt bằng vòi sen và nhiều gian hàng mua bán. Ngoài
しお ひ

が

việc 潮干狩り, có thể đến cắm trại làm barbecue. Đặc biệt trong 2 ngày; 2 và 16,
tháng 6 , có buổi vẻ hình lên thân ốc, cùng lúc triển lảm và bày bán món hàng này.
Ngoài ra riêng ngày 9 tháng 6, có bắt số trúng đào ốc.
Trẻ em trên 4 tuổi, 1 người với ốc bắt được có thể mang về 1 người/ 1Kg. Khi đi
bắt ốc nhớ mang theo cào để cào bắt ốc mang về làm thức ăn.
しお ひ

が

潮干狩り chỉ đến cuối tháng 6 là hết, tuy nhiên có thể đến vui chơi nơi này, trong
tháng 7 đến tháng 8.
Khi đi bắt sò ốc, có một điều cần chú ý đừng để mất cuộc vui là chú ý đến giờ
nước triều lên xuống tại nơi bải biển đi bắt sò ốc – chọn giờ đến nơi này có triểu thấp
nhất – có thể vào các trang Web có tin tức thủy triều để xác nhận hay điện thoại với
số Tel: 0120 – 559 – 939.
ごだい う き よ え し

☆/Và tiếp theo là chương trình triển lảm tranh「五大浮世絵師」 của viện bảo
tàng huyện lập
ひょうごけんりつ

れ き し はくぶつかん

ごだい

Viện bảo tàng huyện lập –（ 兵庫県立）歴史博物館,thông báo cho biết五大
う き よ え し

浮世絵師,được triển lãm kéo dài đến ngày 16 tháng 6. Cuộc triển lãm trưng bày
những bức tranh của nhiều mỹ nhân, hình của nhiều tác giả của 5 nổi tiếng về tranh
う き よ え し

浮世絵師.
Viện bảo tàng, mở cửa từ 10 giờ sáng đến 5 giờ chiều trong ngày hoạt động.
Giá vé vào cửa cho người lớn là 1.000 yen; sinh viên đại học là 700 yen, học sinh từ
cấp 3 trở xuống vào cửa không mất tiền.
しろしゅうへんかんこう

Ngoài phương tiện cá nhân có thể dùng Shinki bus, dùng tuyến đường 城 周 辺 観光
はくぶつかん

Loop bus – đến tram dừng trước 博物館 thì xuống xe.
Muốn biết chi tiết liên lạc với số Tel: 079 – 288 – 9011.
Chương trình phát thanh hằng tuần đến đây là chấm dứt.

