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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
Chúng ta bước vào tháng 8, có một ngày lễ trong đại vào mùa hè không thể không
ぼん

nhắc đến là –お盆. Năm này, ngày này rơi vào giữa tuần, trước sau thứ bảy và chủ
nhật nếu biết thu xếp tính toán cộng với ngày nghỉ bù có thể kéo dài thành 9 ngày
nghỉ liên tục. Mọi người có dự định toan tính gì chưa?
ぼん

☆/ Mở đầu chương trinh phát thanh hôm nay là phần giới thiêu về お盆
ぼん

お盆,là một trong những lễ chào đón linh hồn tổ tiên của người Nhật Bản.
Tùy theo phong tục của từng địa phương ngày này được tiến hành có khác nhau,
nhưg đa phần được tổ chức vào ngày 15 tháng 8. Vào ngày này người trong gia
đình tụ tập lại đi tảo mộ tổ tiên, ông bà. Xong tu tập lại mời thầy về lam lể cúng bái
tổ tiên.
ぼん

Vào gần đến ngày お盆, nhiều người dùng dưa leo tạc hình con ngựa và dùng
cà tím tạc hình con bò cho ông bà đi về. Ông bà đi đường xa nếu dùng ngựa chạy có
thể về đến nhanh hơn, nhưng nếu dùng bò không nhanh nhưng bền bỉ không ngừng
nghỉ cũng không trễ được. Vào ngày này, nhiều người làm loại bánh ngọt cứng
bằng bột gạo với nước tương và đường, nặn hình củ sen hay hình rau quả, được gọi
らくがん

là 落雁, để cúng.
ぼん

Ngày お盆, không phải là ngày lễ nghỉ, tuy nhiên nhiều công ty, xí nghiệp
ぼん

cũng như trường học được nghỉ trong thời gian lễ お盆. Nhiều người dùng cơ hội
này để trở về thăm gia đình nhưng hiện nay nhiều người dùng co hội này để đi du
lịch khiến cho nhiều vùng du lịch và nhiều tuyến đường giao thông bị đông nghẹt.

せいか

☆/ Tiếp theo đây là thông báo, tuyển mộ tuyển thủ 聖火, mang đuốc thiêng chạy
tiếp sức cho Tokyo Olympic được tổ chức vào năm tới
Năm 2020, từ ngày 24 tháng 7, Tokyo Olympic bắt đầu khai diễn. Vì thế cần
せいか

nhiều tuyển thủ mang đuốc thiêng -聖火 runner chạy tiếp sức đến nơi này. Riêng
vùng tỉnh Hyogo, theo dư định sẻ tổ chức cuộc thi tuyển mộ vào 2 ngày – 24 và 25
せいか

tháng 5, riêng thành phố Himeji tuyển mộ 聖火 runner vào ngày 24. Lễ hội khai
diễn tại quảng trường tam cấp ở cỗ thành Himeji.
せいか

Hiện có tuyển lựa 聖火 runner được thực hiện trên toàn nước Nhật. Để có thể
tham gia cuộc tuyển lựa thì ứng viên phải là người sinh trước ngày 1 tháng 4 năm
2008. Điều kiện ngoài việc khu vực đang sinh sống, công việc hay đang theo học
còn có một điều kiện khác. Tuy nhiên, không có câu hỏi về tuổi tác, phái tính và
quốc tịch. Và không được quyền chọn thành phố để chạy và thời gian chạy tiếp
chuyền đuốc thiêng. Nếu người đang sống trong tỉnh Hyogo muốn tham gia cuộc
せいか

tiếp sức đuốc thiêng 聖火 runner cho Tokyo Olympic 2020, thì có thể vào trang
せいか

ひょうごけんじっこう い い ん か い じ む き ょ く

WebTokyo Olympic 2020 聖火 runner relay 兵庫県実行委員会事務局
Cuộc tuyển lựa sẻ chấm dứt vào ngày 31 tháng 8. Muốn biết thêm chi tiết có
せいか

ひょうごけんじっこう い い ん か い

thể và trong Web Tokyo Olympic 2020 聖火 runner relay兵庫県実行委員会.

☆/ Tiếp theo đây là thông tin nội dung lớp học tiếng Nhật tại Egret Himeji
Lớp học tiếng Nhật tại Egret Himeji, được tổ chức vào trung tuần tháng 8, và
hiện đa nhận đơn ghi danh theo học. Lớp học gồm các lớp sơ cấp từ A~F, lớp sơ
trug cấp và 1 lớp trung cấp. Chỉ lớp trung cấp tiến hành vào ngày thứ bảy, các lớp
còn lại tiến hành vào ngày chủ nhât. Giờ học cho 1 lần với thời gian là 1 giờ 30 phút.
Toàn khóa có tấrt cả là 10 lần. Lớp sơ cấp E và lớp sơ trung cấp, bắt đầu từ ngày 11
tháng 8, các lớp còn lại tiến hành vào ngày 18 tháng 8. Riêng lớp trung cấp được
tiến hành vào thứ bảy ngày 31 tháng 8.
Học phí cho toàn khóa học là 3.000yen, tiền sách giáo khoa và tài liệu in ấn
ひ め じ し ぶ ん か こくさいこうりゅうざいだん

được tính riêng. Địa điểm ghi danh là văn phòng của 姫路市文化 国 際 交 流 財 団 .
đặt tại lầu 3 của cao ốc Egret Himeji. Nếu có ý định theo học thì sớm ghi danh vì số
học viên cho từng lớp có hạn định và ưu tiên cho người ghi danh trước. Nếu không
biết phải ghi danh theo học lớp nào thì thảo luân ngay khi ghi danh.
ひ め じ し ぶ ん か こくさいこうりゅうざいだん

Nếu có điều muốn biết thêm liên lạc với 姫路市文化 国 際 交 流 財 団 qua
số Tel: 079- 282-8950
Chương trình phát thanh hằng tuần đến đây là chấm dứt.

