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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
Shi-Mizu
Lần thứ 8

Mùa xuân đã thật sự trở về. Hoa đào nở rộ khắp đó đây khoe hương sắc cùng muôn loài
cây cỏ khác. Trong cái mát lạnh của mùa xuân như đang mời gọi mọi người cất bước lên
đường du hành để thưởng thức hương vị của mùa xụân

✼/- Mở đầu chương trình phát thanh hôm nay là thông tin về nội dung khu đọc sách của
trung tâm giao lưu quốc tế thành phố Himeji
Khu đọc sách của trung tâm giao lưu quốc tế của thành phố Himeji năm trên
tầng thứ 4 của cao ốc Egret vừa được tân trang thêm. Nhằm giao lưu giữa nền văn hóa với
nhau cũng như giải đáp cho nhu cầu thông hiểu giữa các nến văn hóa dị - bên cạnh đó còn
có các tư liệu để nghiên cứu hay sách để học tiếng Nhật cùng nhiều loại sách khác – tổng
cộng lên đền hơn 9.500 quyển các loại. Thêm vào đó còn có DVD thính thị và những máy
vi tính kết nối để sử dụng cho người dùng hệ thống Internet. Phòng đọc sách được mở cửa
liên tục từ 10:00 giờ sáng cho đến 9 giờ đêm.
Để sử dụng cũng như mượn tài liệu sách báo và sử dụng Internet thì phải làm
としょ

りよう

thẻ sử dụng 「図書コーナー利用カード」- và để làm thẻ này cần phải làm đơn xin và
điền vào đơn cùng chứng minh một vài văn kiện cần thiết có thể như là – thẻ cư trú – giấy
chứng minh cư dân hay chứng nhận bằng lái xe vì vậy nếu có ý định làm thẻ sử dụng thì
nhớ mang theo giấy chứng minh cần thiết. Tại quày tiếp nhận, sau khi làm thẻ để sử dụng
thì có thể sử dụng Internet mỗi ngày được 1 lần trong 1 giờ đồng hồ và DVD thính thị
trong thời gian từ 9 giờ sáng đến 6 giờ chiều. Sử dụng xong thì mang hoàn trả lại vị trí cũ.
Thêm vào đó thì người có thẻ sử dụng được sử dụng sách báo ở khu trung tâm thông
tin xúc tiến hoach định nam nữ ở lầu 3 của cao ốc Egret.
Khu đọc sách của Trung giao lưu quốc tế mỗi tháng nghỉ 1 ngày để thu dọn và thời
gian cuối năm từ ngày 28 tháng 12 đến ngày 4 tháng 1 năm sau.
Muốn biết thêm chi tiết có thể đến thẳng hay liên lạc Tel : 079 – 286 – 0820

✼/- Tiếp theo đây là 2 sự kiện vào cuối tháng 4.

せんひめ

ひ め じ じょう ぶ ん か かんこうがくしゅうせん

Đó là 千姫ぼたんまつり và 姫路 城 文化観光 学 習 船
せんひめ

千姫ぼたんまつり: được khai diễn từ thứ bảy – ngày 27 tháng 4 cho đến thứ hai – ngày
せんひめ

29 tháng 4, tại bậc 3 nơi khán đài tròn cùng lúc tại công viên 千姫ぼたん. Ngày thứ bả 27 tây; tiến hành nghi thức khai mạc công viên lễ hội – sang đến chủ nhật 28 tây từng
せんひめ

đoàn diễn hành tiến vào công viên 千姫ぼたん để tiến hành trình diễn. Tại nơi này cùng
lúc tiến hành nhiều lễ hội như ngâm thơ Haiku – nhảy múa – màn trình diễn ảo thuật – hay
thưởng thức trà – thêm vào đó còn có nhiều đoàn thể cư dân tham dự. lễ hội khai diễn từ
10 giờ sáng đến 4 giờ chiều tham dự không mất tiền.
せんひめ
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– Muốn biết thêm về 千姫ぼたん会 liên lạc: 079-285-0005
ひ め じ じょう ぶ ん か かんこうがくしゅうせん

姫路 城 文化観光 学 習 船 được tiến hành từ thứ bảy, ngày 20 tháng 4 cho đến chủ nhật,
ngày 26 tháng 5. Riêng vào ngày thứ bảy – chủ nhật và ngày lễ nghỉ thì khai diễn từ 9 sáng
đến 5 giờ chiều giới thiệu cho du khách biết hệ thống chiến hào ngày xưa bao quanh cỗ
thành Himeji mà ngày thường không có thể đến gần quan sát được bằng cách xuống
thuyền xưa để đượic chèo đi dọc theo hào để quan sát vách đá thành dựng đứng trên hào
sâu. Tuy nhiên lên thuyền chèo phải mất tiền : thông thường người lớn là 1.000yen – học
sinh tiểu học là 500yen (nếu là học sinh tiểu học đi theo người lớn thì không mất tiền) –
ngoài ra nếu 2 người lớn cùng đi chung thì người thứ 2 chỉ mất 500yen. Một vòng chèo
quanh giao thông hào mất lối 30 phút.
Muốn biết thêm chi tiết về giờ để hẹn liên lạc với 観光交流推進室: 079 – 287 – 3652

✼/- Tiếp theo là quày thảo luận dành cho người ngoại quốcvề sinh hoạt đời sống.
Quày thảo luận được đặt ở lầu 1 trung tâm thảo luận thị dân và tại phòng thảo luận tại lầu
4 của cao ốc Egret – được tiếp nhận bằng nhiền ngôn ngữ khác nhau. Riêng tại trung tâm
thảo luận thị dân được tiếp nhận hàng tuần vào ngày thứ ba từ 1 giờ trưa đến 4 giờ chiều
bằng tiếng Bồ đào Nha – và Tây Ban Nha và tiếng Trung quốc.
はつ せ か い

Riêng tại lầu 4 cao ốc Egret thì có tài đoàn đăng lục ひめじ発世界nhận thảo luận bằng
tiếng Anh – tiếng Bồ Đào _- tiếng Tây Ban Nha và tiếng Việt – mỗi tháng vào tuần thứ 2
và tuần thứ 4, từ 2 giờ trưa đến 5 giờ chiều. Riêng với tiếng Việt thì chỉ ở chủ nhật của
tuần thứ 2. Nếu gặp khó khăn trong vấn đề làm thủ tục tại tòa hành chánh thì nên đến hỏi
nơi này.
Chương trình phát thanh hàng tuần đến đây là chấm dứt.

