FM Genki
Bài phát thanh lần thứ 2 dành cho
ngày 22 và 29 tháng 4
năm 2018

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
Bên ngoài trời đang ấm dần, vạn vật bừng sáng - hương sắc muôn màu rực nở
trên cành lá xanh tươi và thú ngắm hoa anh đào không thể thiếu.

☆/ Và sau đây là phần giới thiệu chương trình chơ phiên sáng hằng tháng tại
かめやま ご ぼ う らくいち くざ

亀山御坊楽市 座
かめやま ご ぼ う らくいち くざ

Buổi chợ phiên sáng hằng tháng亀山御坊楽市 座, được thực hiện vào ngày
chủ nhật của tuần cuối tháng. Phiên chợ họp từ 8 giờ sáng, bày bán rau trái mới vừa
hái từ cư dân quanh vùng; cùng thức ăn cho người đến tham dự hay mang về làm quà
– bên cạnh đó còn khu bày bán Free-market đủ mọi loại từ cũ đến mới cùng màn
trình diển văn nghệ tự phát của khách tham dự.
Từ sau tháng 4, những buổi chợ phiên sáng được vào chủ nhật cuối tháng 5 là
ngày 27; tháng 6 là ngày 24; tháng 7 là ngày 22; tháng 8 là ngày 26 và tháng 9 là
ngày 23. Phiên chợ kéo dài đến 1 giờ trưa. Nếu không may trời mưa vào ngày này thì
phiên chợ không họp.
Để đến nơi này ngoài phương tiện tự túc, có thể dùng xe điện Sanyo đến ga
Kam-Yama đi về hướng đông lối 5 phút là đến – nếu có thể nên đến tham dự để nhớ
lại những phiên chợ sáng ngay còn ở quê nhà.

☆/ Và sau đây là thông tin về lớp Nhật ngữ dành cho người ngoại quốc tại Egret
Lớp Nhật ngữ này gồm các cấp: sơ cấp A; sớ cấp B; sơ cấp C; sơ cấp D; sơ
cấp F – lớp sơ trung cấp và lớp trung cấp. Các lớp sơ cấp sử dụng ‘‘ みんなの
に ほ ん ご

日本語’’làm tài liệu học tập. Lớp trung cấp dùng tài liệu giảng dạy riêng và học vào
ngày thứ bảy. Toàn thể các lớp sơ cấp học vào ngày chủ nhật.

Toàn bộ khóa học có 10 lần – khóa học khai giảng vào tháng 5. Học phí toàn
khóa là 3.000 yen – sách học và tài liệu ấn loát được tính riêng. Mỗi lớp học chỉ
nhận tối đa là 20 học viên.
ひ め じ し ぶ ん か こくさいこうりゅうざいだん

Ghi danh ở tầng 3 cao ốc Egret, tại văn phòng của 姫路市文化国際 交 流 財団
Muốn biết thêm chi tiết liên lạc với số Tel: 079 -282 – 8950
こくさいこうりゅう

☆/Và tiếp theo là nội dung thảo luận bằng tiếng Anh với hội viên của 国際 交 流
こくさいこうりゅう

Ngày thứ bảy, 26 tháng 5; từ 2 giờ đến 3 giờ trưa – tại 国際 交 流 của thành phố
Himeji, có khai diễn buổi ngồi thảo luận bằng Anh ngữ về những sản vật của thành
phố Himeji.
Buổi thảo luận tiếp nhận 20 người, ưu tiên dành cho đối tượng là học sinh cấp 3 .
Thâu nhận ghi danh đến thứ sáu, ngày 11 tháng 5 - có thể đến thẳng văn phòng ở
Egret – hay bằng bưu thiếp , Fax hay E-mail , với số lượng người tham dự - số bưu
cục, địa chỉ- tên họ - tuổi – số điện thoại; nếu là học sinh – ghi thêm tên trường cùng
số Fax và Mail address –cùng trình độ Anh ngữ: sơ – trung – cao cấp.
ひ め じ し こ く さ い こ う りゅう

ほんまち

Địa chỉ nơi nhận : 姫路市国際交 流 Center – số bưu cục: 670 – 0012; 本町 68-290
Egret – tầng 3. Số Tel: 079 – 287 – 0820 Fax: 079 – 287 – 0824.
Số người tham dự quá đông đành phả bốc thăm –
こうほう

がつごう

xem chi tiết trong 広報 ひめじ 4月号.
ぼうさい

☆/ Và tiếp theo là nội dung buổi trình diễn ‘‘こども防災 Fair’’
Trong thời gian từ ngày 3 đến 5, tháng 5 – mỗi ngày từ 10 giờ sáng đến 4 giớ
ぼうさい

chiều; ひめじ防災 Plaza, có event để học hỏi về việc phòng chửa cháy. Đối tượng
chính dành cho các em học sinh tiểu học từ 5 tuổi trở lên. Thời gian sinh hoạt trong
khoảng 30 phút – có hoạt họa về hỏa tai để học tập với những cảnh tượng hải hùng –
học kinh nghiệm cách chửa cháy bằng nước từ nhân viên phòng hỏa; ảnh chụp về
character của plaza này – mặc thử áo quần chửa cháy mini. Thêm vào đó có phân
phát Original Kan batsu-ji. Mỗi lần nhận 30 em, theo thứ tự ưu tiên cho người đến
trước.
ぼうさい

Muốn biết chi tiết liên lạc với ひめじ防災 Plaza với Tel: 079 - 223 - 9977
Chương trình phát thanh hằng tuần đến đây là chấm dứt.

