FM Genki
Bài phát thanh lần thứ 8 dành cho
năm 2018 tháng 7 ngày 22 và 29

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
Những ngày nắng nóng bức vẫn còn đang tiếp tục kéo dài. Theo
どよう

うし

ひ

phong tục của ngưới Nhật thì ăn lươn Nhật hay うなぎ vào ngày 土用の丑の日thì
なつ ば て

có thể ngăn ngừa được夏バテ, phong tục đến nay vẫn còn nhiều người tuân theo.
どよう

うし

ひ

Năm này, đặc biệt có đến 2 ngày 土用の丑の日; ngày kế đến là ngày 1 tháng 8.

☆/ Mở đầu chương trình thông tin hôm nay là thông tin về lớp Skill up Nhật ngữ
Học viện Kobe YWCA, thông báo cho biết: vào mùa thu này, học viện có mở khóa
đặc biệt nâng cao khả năng Nhật ngư, miễn phí dành cho người ngọaị quốc để tăng
thêm cơ may trong khi tìm việc làm.
Khóa đặc biệt「 để tăng thêm khả năng Nhật ngữ dùng trong business khi làm việc
tại Nhật; cũng như giúp có năng lực cho việc giao tiếp - comunication , tinh xảo
thêm khả năng máy điện toán.」Khóa học sẻ khai diễn từ ngày 21 tháng 10 đến 17
tháng 12 – kéo dài trong 3 tháng, từ thứ 2 đến thứ 6; sáng từ 9 giờ 30 đến 4 giờ 10
phút chiều – ngoại trừ ngày thứ bảy, chủ nhật và các ngày lễ nghỉ. Khóa học không
mất tiền, tuy nhiên tiền ấn loát tài liệu cần thiết là 7.000 yen. Đây là khóa huấn
luyện nghề nghiệp công cộng nên nếu muốn tham hay dự hay đến ハローワーク
gầnn nhất đềm thủ tục ghi danh.

☆/ Tiếp theo là thông tin nội dung chương trình trình diễn dàn nhạc nhẹ âm nhạc
おんがくさい

cỗ điển 「Le Pont 国際音楽祭２０１８」

かしもとだいしん

Chương trình trình diễn do 樫本大進 cùng dàn nhạc với các danh thủ vi cầm quốc
ひ め じ し

あ こ う し

tế tại 姫路市 và 赤穂市 trong tháng 10.
あ こ う し

ひ め じ じょう に

まるとくせつかいじょう

Tháng 10 ngày 7 và 8 tại 赤穂市; ngày 11 tại 姫路 城 二の丸特設 会 場 ; ngày 12
しょしゃざんえんきょう じ とくせつかいじょう

và 13 書写山圓 教 時特設 会 場 ; ngày 14 tại パルナソス hall.
Vé vào cửa 1 người là 1.000 yen. Vé được bán từ tháng 8 thứ tư, ngày 10. Vé bán
あ こ う こうえん

ぶ ん か かん

tại赤穂公演, tại 文化 館； vào xem 1 ngưới 1 vé mua được 4 vé 1 lần. Vé bán nơi
đây có thể đặt trước qua số Tel: 0791 – 43 – 5144. Tháng 8 ngày 10 , chỉ từ 1 giờ
trưa đến 5 giờ chiều; từ tháng 8 ngày 11 về sau là từ 9 sáng đến 5 giờ chiều.
ひ め じ こうえん

ぶんか

Vé bán cho 姫路公演 được bán tại文化センター; vào xem 1 người 1 vé, mua
được 2 vé 1 lần . Các nơi này vé được bán từ 9 giờ sáng đến 5 giờ chiều.
Vé cũng được bán tại Lawson hay Ticket pier. Ngoài ra, có thể gọi điện thoai hay
qua internet đặt mua tại các Convenient store. Vé đặt mua tại các cửa hàng ngoài
tiền vé phải trả thêm tiền dịch vụ gửi hàng.
ひめじ

☆/ Tiếp theo là thông tin nội dung chương trình tuyển mộ runner cho đại hội 姫路
Marathon 2019
Chương trình dự định tiến hành vào năm Hesei 31, tháng 2 ngày 24. Có ý định
làm runner không? Nếu có thì sớm ghi danh. Năm này được đón tiếp special guess
たかはし な お こ

đó là 高橋尚子, người đã đoạt huy chương vàng nữ trong lần tranh ở Olympic
Sydney. Runners cho lộ trình 42. 195Km, cùng với 1km và 5km cho người cao tuổi
và Fan runners. Hạn cuối ghi danh là 5 giờ chiều ngày 21 tháng 8. Tiền tham dự và
tiền tư cách tham dự, được ấn định tùy theo mục tiêu.
Ngoài ra còn đồng thời có tuyển mộ một số loại thiện nguyện viên như tiếp tân,
cung cấp nước, thông dịch. Lên đến 3.000 người. Đơn tham dự có thể gừi đến bằng
dường bưu điện, Fax hay bằnng Internet.
ひ め じ じょう

Muốn biết thêm chi tiết vào Home page của 姫路 城 マラソン, địa chỉ trang web
là: http://www.himeji▪ marathon.jp/
Chương trình phát thanh hằng tuần đến đây là chấm dứt.

