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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 chính thức bước vào giữa mùa hè. Và thời gian hằng mong chờ ao
ước của các em nhỏ học sinh còn không bao lâu nửa là thành hiện thực.

☆/ Mở đầu chương trình phát thanh hôm nay là nội dung chương trình tặng quà
cho Gấu Bắc cực –ホッキョクグマ ở vườn thú Himeji
うみ

ひ

Và ngày lễ nghỉ -「海の日」, 17 tháng 7, vườn thú Himeji có thực hiện chương
trìng tặng quà cho Gấu Bắc cực. Năm nay với chương trình tặng quà đặc biệt với
qùa tặng cho mấy cô chú Gấu Bắc cực – là cá Hok-ke, một loại cá ngon đặc biệt
trên vùng đất lạnh ở Bắc hải đảo.
Ngoài ra còn có quà tặng đặc biệt theo mùa – ngày chủ nhật, 23 tháng 7 – người
たいしょ

Nhật gọi là 大暑、hay là ngày nóng nhất trong 1 năm. Vào ngày này, một khối
lượng nước đá được mang tặng cho 2 cô chú gấu bắc cực – mọi người sẻ nhìn thấy
sự thỏa thích tột cùng trong sư vui đùa trong nước đá của chúng. Nhớ đến xem
cảnh tượng vui thú này vào lúc từ 11 giờ ngày này nơi vườn thú bắc cực .
Giá vé vào cửa vườn cho người lớn là: 300 yen, trẻ em trên 5 tuổi đến học sinh
trung tiểu học là 30 yen.

☆/ Tiếp theo đây là phần giới thiệu về lớp Nhật ngữ hè miễn phí ở Kobe của học
viện YWCA
Để giúp cho người muốn trau dồi thêm Nhật ngữ cũng như học sinh có điều kiện để
học thêm, chuẩn bị thi vào trường cấp 3. Vì vậy, đối tượng chính là học sinh từ 13
đến 18 tuổi. Thời gian bắt đầu từ ngày thứ hai, 31 tháng 7 cho đến ngày thứ sáu, 18
tháng 8 – tồng công la 14 ngày – ngoại trừ ngày lễ nghỉ 11 tháng 8. Tiền thụ huấn
không phải trả tuy nhiên tiền tài liệu ấn lóat phụ giảng là 2.000 yen. Cuộc trắc
nghiệm năng lực cho việc sắp lớp – tiến hành vào ngày thứ bảy, 22 tháng 7 – từ 10

giờ sáng và 2 giờ trua cùng ngày. Số lượng người dự tuyển là từ 30 đến 40 người.
Nêu có ý định theo học thì sớm ghi danh.
こうべ

がくいん

Liên lạc với 神戸YWCA学院 qua số Tel: 078 -231 – 6303.
Ngoài ra còn có khóa học huấn luyện đặc biệt cho người muốn nâng cao thêm
khả năng chuyên môn như về: Nhật ngữ; năng lực về communication; kỹ thuật vi
tính, hay phương thức giao dịch và nhiều nửa . . .để chuẩn bị cho viêc lảm trong
những ngày sắp tới. Khóa huấn luyện đặc biệt này được tiến hành từ thứ sáu, ngày
22 tháng 9 cho đến ngày thứ hai, 18 tháng 12 – trong thời gian này, khóa học nghỉ
vào thứ bảy, chủ nhật và các ngày kể nghỉ. Khóa học chỉ tuyển lựa 25 người. Thời
gian nhận ghi danh bắt đầu từ thứ hai, ngày 31 tháng 7 cho đến thứ thứ tư, ngày 30
tháng 8. Tham gia trắc nghiệm năng lực vào thứ sáu, ngày 8 tháng 9.
Khóa học không mất tiền, tuy nhiên tiền text và ấn loát phí là 6.944yen. Khóa học
được giải thích trong tháng 8 vào các 7; ngà 19 và ngày 25, điều muồn biết hay
muốn hỏi có thể được giải thích qua điện thoại. Thông báo về khóa huấn luyện đặc
biệt này được phân phát tại Hallo-work – hãy đến nhận thông báo. Đơn ghi danh
cũng tại Hallo-work.

☆/ Và sau cùng là thông tin về một lễ hôi tưng bừng trong đêm hè – đó là đốt pháo
ひめじ

まつり

bông trên cảng hay “姫路みなと 祭

かいじょう は な び たいかい

海 上 花火大会”。
ひ め じ し し か ま く

Buổi đốt pháo bông ở cảng Himeji thuộc 姫路市 飾磨区 , là một sư kiện
mong đợi hằng năm của cư dân thành phố; để thấy bức tranh hoa trên bầu trời
trong đêm hè – năm này được dự định tiến hành vào ngày 29 tháng 7 – từ 7 giờ 30
đến 8 giờ 45 phút. Năm này có lối 5.000 quả pháo bông lên bầu trời cảng với
nhiều hình ảnh ngoạn mục – với nhiều quả pháo có đường kính to đến 30Cm –
cùng nhiều hình dạng khác từ vuông dài đế tròn. Nơi ngồi quan sát cảnh tượng chỉ
cách hiện trường các bệ phóng chỉ có 300 thước.
Vào ngày này, việc lưu thông đến các lối ra vào hiện trường đều bị ngăn cấm –
nên chú ý khi phải qua lại khu vực này. Muốn đến nơi này vào ngày này – tốt nhất
nên dùng xe điện Sanyo đến Shikama - đoạn dùng xe bus miễn phí đến nơi này.
Nếu không may ngày này trời mưa to gió lớn, chương trình được dời sang
ngày chủ nhật 30 tháng 7. Muốn biết thêm chi tiết
ひ め じ し さんぎょう し ん こ う か

liên lạc với 姫路市 産 業 振興課 qua số Tel: 079 221 – 506

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

