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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 Mae-Da
Chúng ta đã bước vào tháng 10. Mùa thu đã trở lại. Để chào đón nàng Thu,
với nhiều câu chào Thu ẩm – Thu điếu, nhưng với người Nhật thì thế nào? Mọi
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người đã nghe qua các câu như: ‘‘ 芸 術 の秋’’- ‘‘ 食 欲 の秋’’- ‘‘読書の秋’’

☆/Mở đầu chương trình phát thanh hôm nay là nội dung chương trình phỏng vấn ふくざき

ひ め じ しゅうしょくめんせつかい

cho người tìm việc 福崎 và 姫路 就 職 面接会
Đây là chương trình dành cho người,không phải dành cho sinh viên đã tốt nghiệp
sau tháng 3 (2019) Heisei 31, nhưng chưa có việc làm.
Chương trình được thực thi từ ngày thứ sáu, 26 tháng 10 cho người sống tại
ふくざき

ゆめさきちょう

こうでらちょう

いちかわちょう

かみかわちょう

福崎 tại và các khu quanh vùng như 夢 前 町 、香 寺 町 、市 川 町 、神 河 町 。
Có đến lối 40 công ty xí nghiệp tham gia chương trình phỏng vấn này. Địa điểm là
ふくさきちょう

tại 福 崎 町 エルデホール; mỗi ngày tiếp nhận từ 1 giờ đến 3 giờ trưa. Không càn
phải lấy hẹn trước khi đến. Có thể nộp đơn với bao nhiêu công ty hãng xưởng cũng
được – vì vậy nhớ viết mang theo nhiều bản sơ yếu ý lịch nghề nghiệp. Muốn biết
ひめじ

thêm chi tiết liên lạc với ハローワーク姫路với Tel: 079 – 222 – 4780.
Riêng với trường hợp phỏng vấn nghề nghiệp tại Himeji, thì mở cuộc phỏng
vấn cho nguồu vừa mới tốt nghiệp trong năm Hesei 31 và những sinh viên trong
hơn 3 năm không có việc làm. Theo dự định có hơn 30 hãng xưởng có văn phòng
đồn trú trong thành phố Hỉmeji tham dự. Các cơ quan này thông báo trên thống báo
tuyên mộ nhân viên – mọi người theo đó phải làm đơn ghi danh để tham dự cuộc
ひめじ

phỏng vấn qua Internet. Muốn biết thêm tiết liên lạc với ‘‘あっと！姫路’’.
ひめじ

Hay điện thoại với ‘‘あっと！姫路’, qua số Tel: 06- 6228- 0983

こくさいこうりゅう

☆/ Và tiếp theo đây là chương trình lễ hội ‘‘ひめじ国際 交 流 フェスティバル’’
こくさいこうりゅう

‘‘Himeji国際 交 流 Festival’’, tính đến năm này là lần thứ 23, được tổ chức
vào ngày chủ nhật, 28 tháng 10. Lễ hội là một sự kiện nhằm trao đổi văn hóa giũa
cư dân thành phố và người ngoại quốc trong vùng. Lễ hội được đánh dấu với nhiều
せかい

りょうり

tiết mục giao lưu đặc biệt như: ‘‘世界の料理コーナー’’ gian hàng này giới thiệu
13 món ăn từ 11 quốc gia – để thưởng thức, mỗi món ăn chỉ mất 200 yen. Đây là
một cơ hội tốt để thương thức món ăn truyền thống của một quốc gia, một kinh
nghiệm về hương vị của quốc gia đó mà không cần phải du lịch đến mới có được.
Theo như thông lệ hằng năm thì nhưng món ăn lạ nổi tiếng của những quốc gia có
tên tham dự thường hay hết sớm – vì số người phải chờ đến 1 năm mới thưởng
thức được thưởng thức trở lại và ngày thường hiếm khi thấy được bày bán. Vì nếu
muốn thưởng thức hay giới thiệu cho gia đình hay bạn bè nhớ đến sớm. Và được
bày bán từ tổ chức tiện nguyện nên chỉ bán bằng phiếu chứ không dùng tiền mặt –
nên mua phiếu trước.
Như thônng lệ, ngay giữa hội trường là một khán đài lộ thiên – với nhiều
đoàn thể ca nhạc địa phương cùng nhiều đoàn thể sắc tộc lần lượt lên diễn đàn ca
múa – như và đặc biệt nhất là có các đoàn múa Lân của các em học sinh Việt Nam
tại các trường trung tiểu học trong thành phố lên trình diễn – là màn trình diễn
được nhiều cư dân trong vùng yêu thích.
Bên cạnh đó còn có nhiều gian hàng đặc biệt như: màn trình diễn nghệ thuật
của người Aborgine, cư dân đầu tiên tại Úc Châu. Có thể thể nghiệm. Thêm vào đó
có chỗ ngổi để tập nói những câu nói; chào hỏi thông thường bằng tiếng Việt, tiếng
Anh, tiếng Trung quốc, tiếng Đại hàn và nhiều nửa và có thể mặc thử y phục của
nhiều nước.
Có điều muốn hỏi hay góp ý kiến về chương trình liên lạc với Tel: 079 - 282- 8950
Lễ hội được cử hành từ 10 giờ sáng và kéo dài đến 3 giờ chiều – cho dù trời
có mưa hay nắng.
Chương trình phát thanh hằng tuần đến đây là chấm dứt.

