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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

O-Nishi

Chúng ta đã thực sự bước vào mùa thu, và mùa được đón chào với nhiều ngày lễ
hội. Khí trời mát mẻ cùng với nhiều cuộc vui bên ngoài trời nhớ tận hưởng nhé !

☆/ Mở đầu chương trình phát thanh hôm nay, là thông báo về nội dung chế độ mẫu giáo
và nhà trẻ của năm Heisei 29.
Thành phố Himeji thông báo cho biết, nội dung sau đây về việc tuyển mộ cho
ようち

ほいくじょ

ほ い く えん

gia đình muốn gửi con em vào mẫu giáo 幼稚 hay 保育所 nhà trẻ 保育 園 . Để được
しきゅう

thâu nhận vào các nơi này, thì phải cung cấp đầy đủ tài liệu để xác nhận qua bản 「支 給
にんてい

認 定 」.
しきゅうにんてい

Trong bản 「支 給 認 定 」 có các đoạn; từ đoạn 1 đến đoạn 3. Trong đoạn 1
có phần xác nhận có cần học tập hay không cần chỉ vui chơi làm quen với trường học
cho đối tượng là con em từ 3 tuổi đến 5 tuổi. Trong đoạn 2, việc giáo dục cũng giống
như với trường hợp với ở mẫu giáo. Trong đoạn 3, với trường hợp cần chăm sóc cho con
ようち

ほいくじょ

em từ 0 tuổi đến 2 tuổi vào 幼稚 hay 保育所.
Trường hợp để gửi con em ở mẫu giáo, thì cần phải hội đủ những điều kiện cần thiết
như là : ⓵ phụ huynh đang đi làm việc hay đang tìm việc ⓶ người mẹ sắp sanh ⓷ phụ
huynh đang bị bệnh hay bi khuyết tật ⓸ phụ huynh là người đang nuôi dưỡng hay chăm
sóc ai đó ⓹ gặp tai nạn nhà và đang xây cất nhà ⓺ trường học của con em được chỉ định
phụ thuô5c phụ huynh . Cho dù ở bất cứ trường hợp nào thì cũng phải nộp đơn xin vào
trước nửa năm, tức là vào tháng 10 năm trước ; chon nơi tương ứng với nơi dự định muốn
cho con em vào.
ほ い く か

Muốn biết thêm chi tiết liên lạc với 保育課 với số Tel: 079 – 221 - 2313
がっこう し ど う か

学校指導課 với số Tel: 079 - 221 – 2762

☆/ Tiếp theo là tin tức sự kiện – nhiều sự kiện được diễn ra tại công viên O-te mae
Trong thời gian từ ngày thứ năm, 2 tháng 11 đến ngày chủ nhật, 6 tháng 11; nhiều
ぜんこく と う き いち

ひめじ か

し

sự kiện cùng đồng khai diễn tại nơi này đó là: 全国陶器市 và 姫路菓子まつり２０１
ひ め じ じょう ひ か く

６ cùng với 姫路 城 皮革 Festival 2016.

ぜんこく と う き いち

全国陶器市,khu vực này có hơn 30

gian hàng làm đồ gốm từ toàn quốc đế triển lãm cùng bày bán. Cá nhân cũng có tham dự
bày bán, cùng tại nơi này có nơi dừng chân ngồi thưởng thức trà và nơi thưởng nghiệm
ひ め じ じょう ひ か く

các làm đổ gốm. 姫路 城 皮革 Festival 2016; nơi đây các chế tạo sản vật bằng da
trong nước dùng nguyên vật liệu thiên nhiên để làm thành phẩm, mang đến triển lãm và
bày bán. Và có thể mua được nhiều sản vật cao cấp làm bằng tay. Ngoài ra tại nơi này có
か

し

khu thể nghiệm việc làm với da. Khu 菓子まつり ngoài việc trưng bày bánh truyền
thống còn có nhiều bánh kẹo loại mới.
Đặc biệt vào ngày thứ bảy ngày 5 và chủ nhật ngày 6, tại quảng trường tam cấp của cỗ
thành Himeji, có trình diễn thi cờ Sho-gi với quân cờ bằng người thật. Nhiều bàn cờ với
quân cờ bằng người thật cùng thi đấu. Để vào nơi này phải mất tiền. Người thích cờ
Shogi, cũng người thích xem quân cờ người nhớ đến xem.
かんこう し ん こ う か

Muốn biết thêm chi tiết, liên lạc hỏi tại Himeji Shi 観光振興課 Tel: 079 - 287 – 3652

☆/ Và tiếp theo đây là nôi dung buổi báo cáo kết quả hoạt động giao lưu văn hóa quốc
tế của tài đoàn giao lưu thành phố tổ chức.
かいがい し ま い

Thành phố Himeji, trong hoạt động giao lưu quốc tế đã kết nghỉa ‘‘ chị em - 海外姉妹
と

し

都市 ’’ cùng với 6 thành phố và 1 cỗ thành Himeji kết nghỉa với 1 cỗ thành. Trong năm
này tường thuật báo cáo việc các em học sinh trung học cấp 2 và cấp 3 đến : Hoa kỳ - Úc
- Trung quốc – Nam Hàn. Giới thiệu cùng báo cáo hoạt động tại các thành phố kết nghỉa.
Thêm vào đó còn có kể chuyện những thú vui nhận trong những chuyến du hành tại các
nơi này. Cùng với việc giới thiệu hình ảnh và phim ghi nhận được trong những chuyến
giao lưu với các thành phố kết nghỉa trong thời gian qua.
Buổi lễ hội được tổ chức vào ngày chủ nhật, 6 tháng 11, từ 1 giờ trưa đến 4 giờ chiều, tại
đại thính đường あいめっせ Hall. Người muốn tham dự, từ sau ngày 10 thang10 có thể
ghi danh qua Fax hay E-mail. Muốn biết thêm chi tiết
ひ め じ し ぶ ん か こくさいこうりゅうざいだん

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.

