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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 Naga-Shima
Nhiều ngưởi đã bước qua tháng 4, với nhiều thay đổi trong cuộc sống mới
với nhiều điều không như ý dể khiến sanh bệnh vào khoảng tháng 5 mà người Nhật
ごがつびょう

gọi là bệnh 「5 月 病 」 . Với cuộc sống cho dù thế nào cũng nhớ cố vượt qua
ごがつびょう

đừng để sanh bệnh 5 月 病 nhé!
ひめじ

しろまつ

☆/ Mở đầu chương trình phát thanh hôm nay là thông tin về lễ hội 姫路お城祭り
lần thứ 70
Lễ hội năm này được thực hiện bắt đầu từ ngày 10, thứ sáu kéo dài đến ngày
chủ nhật, 12 tháng 5.
たきぎのう

Ngày 10 tháng 5, cỗ thành được thắp sáng mông lung phía sau「 薪 能」 ; đây là
một điệu vũ nghệ thuật truyền thống của Nhật. Vũ đài được dàn dựng trên quang
trường tam cấp của cỗ thành, khai diễn từ 5 giờ 45 chiều, vào xem không mất tiền –
nhớ đến xem nhé.
Ngày 11 tháng 5, lễ Open Ceremony được khai diển ở công viên Ote-mae và tiếp
theo sau đó và cuộc diễn hành-parade vĩ parade từ nhiều đoàn thể cư dân trong và
trong đó có nhiều kiệu hoa với các hoàng hậu và lịch sử cỗ thành với Hoàng hậu
cùng công chúa được diễn hành tiếp nối với nhiều cơ quan đoàn thể hang đầu trong
vùng BanShu. Vào ngày này còn có thể có nhiều đòan thể khác tham dự.
Ngày 12 tháng 5, với nhiều sự kiện dành cho trẻ em được thực hiện. thêm vào đó
còn có nhiều lễ hội được thực hiện tại công viên Ote-mae.
Muốn biết thêm về chương trình lễ hội, liên lạc với qua Tel : 079 – 287 – 3652.
Nếu mưa, muốn biết chương trình có ngưng hay không qua Tel: 079 – 282 – 2012.
こくさいこうりゅう

☆/Thông tin về lễ hội ひめじ国際 交 流 Festival lần thứ 24, vào ngày chủ nhật,
27 tháng 10 từ 10 giớ sáng đến 3 giờ chiều ở công viên Ote-mae.
こくさい こうりゅう

ひめじ国際 交 流 Festival là cuộctrao đổi vui chơi của nhiều đoàn thể

văn hóa, cùng lúc có thể trải nghiệm tại nhiều sự kiện. Lễ hội có được vận hành do
từ nhiều volunteer nên cần tuyển mộ nhiều người trên 5 bộ môn. ➀ ẩm thực thế
giới ➁ vận hành stage- performance ➂ thể nghiệm trao đổi văn hóa ➃ khu sinh
hạit da văn hóa ➄ liên quan đến hội trường trong nhiều công việc.
Nếu dự định thì phải tham gia buổi họp trước ngày khai diễn, buổi giải
thích buổi giài thích toàn bộ chương trình.
Thiên nguyện viên phải là người sống trong thành phố hay khu vực lân cận và
cho biết thêm tên họ, địa chỉ, cùng tư cách cư trú và phải từ học sinh cấp 3 trở lên, .
Nếu có định tham gia công tác thiện nguyện này, vui lòng ghi danh trước ngày 31
tháng 5 với các chi tiết: số bưu cục, địa chỉ, tên họ, phái tính, số tuổi, điện thoại,
địa chỉ E-mail, sở thích bộ môn, nếu là học sinh vui lòng ghi tên trường học gửi về
ひ め じ し こくさいこうりゅう

姫路市国際 交 流 Center hay có thể gửi đến nơi qua Fax. Ngoài ra còn có thể ghi
ひ め じ し こくさい こうりゅう

ひ め じ し ぶんか

danh qua Internet trên Web-site của 姫路市 国際 交 流 Center hay姫路市 文化
こくさいこうりゅうざいだん

国際 交 流 財団。Với nhiều món ăn trên thế giới bên cạnh, bên cạnh những cuộc
ca hát của nhiều quốc gia khác nhau tạo thanh một lễ hội, một festival quốc tế, nếu
có nảy ra ý định muốn giới thiệu cùng moi người một món ăn độc đáo của quốc gia
mình thì hãy rủ bạn bè cùng tham gia. Ngoài ra, nếu muốn thi thố tài năng cá nhân
thì hảy lên Stage để trình diễn performance cho mọi người ngưỡng mộ tài năng.
Cố thử xem! Ban tổ chức luôn trông chờ mời gọi – đến ghi danh cho đến tháng 6
tới này! Mong lắm.

ざいりゅう し か く

☆/Tiếp theo đây là thông tin mới về tư cách cư trú hay 在 留 資格 mới của người
しゅつにゅうこく か ん り ほう

ngoại quốc 出 入 国 管理法．Cùng với việc bắt đầu thay đổi chế độ thu nhân tài
がいこくじんざいうけ

い

れ せいど

người ngoại quốc hay 外国人材受付入れ制度 mới, được thực thi từ ngày 1 tháng
4 năm nay.
とくてい ぎ の う

Ｔừ bây giờ, tư cách cư trú theo kỹ năng đặc biệt hay 特定技能 có 2 loại: loại 1 và
loại 2.
とくてい ぎ の う

特定技能 loại 1, là tư cách cư trứ dành cho người ngoại quốc làm việc cần có

hội đủ các điều kiện như là với khả năng tri thức cao, có nhiều kinh nghiệm, và kỹ
thuật cao.
とくてい ぎ の う

特定技能 loại 1, là tư cách cư trú dành cho người ngoại quốc làm việc, có khả
năng hiểu biết thực nghiệm chuyên biệt về môt việc nào đó có thể như kỹ nghệ
thương mại.
Ngoài ra với người hiện đang sống tại Nhật Bản, có thể lam đơn xin đổi tư
ぎ の う じっしゅう

cách cư trú sang dạng 技能 実 習 . Đơn xin cần viết rỏ ràng và có chữ ký - đon
ほうむしょう

xin có bản bằng tiếng Việt. Có thể vào trang Web của 法務省 để down-load. Loại 1
và loại 2, vì cần khả năng cao cùng tri thức cao để được tiếp nhận phải trải trắ
ぎのう

nghiệm kỹ thuật cùng với khảo hạch về khả năng tiếng Nhật. Tuy nhiên với技能
じっしゅう

とくてい ぎ の う

実 習 loại 2, người chỉ cần xác nhận tốt là đủ, nhưng riêng với 特定技能loại 1,

muốn được tiếp nhận phải qua trắc nghiệm.
ぎ の う じっしゅう

Hiện nay với loại 技能 実 習 loại 2 và loại 3 và loại đang sinh sống tại Nhật
Bản nếu đến tháng 9 năm 2019, là mãn hạn kỳ thì nên chuẩn bị thay đổi tứ cách cư
trú nếu có đủ khả năng. Việc thay đổi tùy khả năng của từng người và thời điểm
thuận tiện và có điều cần chú ý thêm là; kết quả có được phải mất một thời gian
nên chú ý đừng để cho công việc bị trở ngại.
Có điều muốn biết thêm hay không rỏ, liên lạc vào trang home-page trong trang
ほうむしょう

おおさかにゅうこく

Web 法務省 để xác nhận. Hay liên lạc với văn phòng chi nhánh của 大阪 入 国
かんりきょく

管理局 ở Kobe qua số Tel: 078 – 391 – 6377
Chương trình phát thanh kỹ thanh hằng tuần đến đây là chấm dứt.

