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Toàn ban Việt Ngữ của đài FMGenki kính chào quí thính giả
Chương trình phát thanh tiếng Việt hàng tuần được thực hiện qua các giọng đọc là
Nguyễn Việt
và
Matsu-O
Chúng ta đã thật sự bước vào nhữn tháng ngày của mùa thu. Ngày ngày những buổi
chiều vàng nắng úa sớm trở về -điều này khiến cho nhiều người nghỉ đêm thu sớm bắt đầu
và dài hơn trước. Mọi người nghỉ gì và cảm thấy được điều gì trong đêm thu dài! .
こくさいこうりゅう

✾/Mở đầu chương trình hôm nay là thông tin về nội dung của lễ hội 国際 交 流 Festival
lần thứ18
こくさいこうりゅう

Lễ hội 国際 交 流 Festival lần thứ18 do thành phố Himeji tổ chức, được dự trù
khai diễn vào ngày chủ nhật 27 tháng 10 năm này. Mục đích của lễ hội là nhằm giao lưu
văn hóa giữa người ngoại quốc đang sinh sống quanh vùng Himeji cùng với cư dân quanh
thành phố hầu hiểu nhau hơn, cũng như nhằm xóa đi những cách biệt và hiêu nhau hơn để
cùng thông hiểu với nhau nhiêu hơn.
お

て こうえん

Địa điểm khai diễn lễ hội là ở trong khuôn viên お手公園 từ 10 giờ sáng đến 3 giờ
chiều cùng ngày và cho dù trời có mưa vẫn tiến hành.
Trong chương trình nơi khán đài trung ương – các đoàn thể văn hóa lần lượt lên
trình diễn giới thiệu. Sau phần khai mạc, cùng nghi thức và mở đầu chương trình là phần
trình diễn múa lân của 3 các em học sinh Việt Nam hiện đang theo học tại các trường tiểu
học thị lập của thành phố Himeji – đó là: trường tiểu học Hana-da – Jo-tou –Higashi, rồi
tiếp đến là của phái đoàn Phi Luật Tân, Indo với điệu vũ dân tộc cỗ truyền hay màn trình
diễn với nhạc khí cỗ truyền của Đai hàn được nhiều người biết đến cũng nhiều màn trình
diễn hiếm có và đặc sắc của nhiều đoàn thể dân tộc khác.
Trong chương trình có một khu vực đặc sắc không thể không nhắc đến. Đó là khu ẩm
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thực quốc tế「世界の料理」、với 16 món ăn được nhiều người yêu chuộng từ 13 quốc gia
trên thế giới. Mỗi đĩa chỉ giá 150yen cho những món ăn nổi tiếng – như của Việt Nam chả
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giò hay 揚げ春巻きcủa Việt Nam hay サリャンカcủa Nga – ngoài ra thì còn nhiều nửa
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của ミャンマcòn nhiều món ăn nổi tiếng khác của
い ぶ ん か たいけん

các đoàn thể tham dự. Bên canh đó còn có gian hàng 「異文化体験」nơi đây có gian hàng
trà Nhật Bản cùng với phòng mặc thử áo quần của nhiều nước hay đến chiêm ngưỡng
gian hàng ‘booth’ của người thủy tổ Úc châu – thêm vào đó còn khu lều với nhiều trò chơi
せかい
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trên thế giới「世界の遊び」-Ken-dama, đến vui chơi để có được kinh nghiêm về trò chơi
た ぶ ん か きょうせい

mới lạ nếu con em có được thì là điều tốt vô cùng. Tại gian hàng 「多文化 共 生 」nơi đây
có nhiều games cũng như Work-shop. Có rất nhiều sự kiện được phô diễn cung lúc chỉ
trong mấy giờ đồng nên náo nhiệt vô cùng và nếu chậm chân có thể không còn như ở khu
đồ ăn quốc tế nên cố gắng đến để cung vui chơi và thể hiện thinh thần quốc tế.

✼/ Và tiếp theo đây là tin tức về là buổi thuyết trình giải thích vế việc tuyển dụng nhân
viên cho những người muốn tìm việc làm
Trong vùng đông Harima có một công ty cùnh phối hợp với ‘ Step Harima 2014’ thữc hiện.
Và đây là lần thứ 3 – tổ chức mày thực hiện, tại tại lầu 3 của khách sạn – Himeji Caspa
Hotel tại phòng Ho-O no Ma – từ 1 giờ trưa đến 4 giờ chiều.
Đối tượng chính yếu là những sinh viên đại học thông thường hay đoản kỳ cũng
như của các trường chuyên môn đã tốt nghiệp vào tháng từ tháng 3 năm 2012 nhưng đến
nay vẫn chưa có việc làm.
Tham gia không cần phải ghi danh hay lấy hẹn trước. Tuy nhiên hạn tuổi phải dưới
39 tuổi. Tham dự viên không bị rang buộc điều gì hết – việc ra vào hội trườn cũng rất tự
do. Tuy nhiên tham dự nhớ mang theo bản sơ yếu lý lịch cá nhân
Nếu có điều muốn tham khảo có thể liên với cơ quan này qua số
điện thoại Tel: 079 – 288

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

