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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
Ngày ngày người người đang phải trải qua những ngày hè oi ả, nóng bức. Những ngày
nghỉ hè của các em học sinh cũng trôi dần đến lúc sắp chấm dứt – và tất cả chùng như
đang bận rộn để hoàn tất công việc cho mùa nghỉ hè.

✾/ Mở đầu chương trình phát thanh hôm nay là tin tức thông tin cần thiết về việc phòng
ngừa thiên tai.
Cho đến hiện nay thì những tin tức về khí tượng được loan báo từ đài khí tương như: mua
to – lũ lụt và từ những dữ kiện liên quan để ra thông báo cần Chú Y hay Cảnh Báo. Tuy
nhiên kể từ ngày 30 tháng 8 trở đi – tin tức đặc biệt về cảnh báo sẻ được thay đổi mới.
Tin tức Cảnh Báo – như tên gọi là báo động cho biết và cảnh cáo những tai hại trầm trọng
ひがしにほんだいしんさい

thiên tai có thể xảy đến. Như Cảnh Báo Đặc Biệt – cho trường hợp xảy ra 「東日本大震災」,
kèm theo sóng thần, đã gây ra tác hại không lường. Chính vì vậy với tin tức cảnh báo khi
được loan báo thì những sự việc bất thường đã xảy ra và mức độ cũng như cường độ phát
triển đến độ nào chưa dự báo trước được.
Ví dụ như lệnh Cảnh Báo mưa to – có nghỉa là cơn mưa to đang tiến hành – và điều gì có
thể xảy ra đó nên cần chú ý. Cơn mưa to đang tiến hành đột nhiên cường độ nước đổ
xuống từ trời càng lúc càng khốc liệt và điều này có thể hàng chục năm mới có 1 lần. Và
おおあめとくべつけいほう

đến khi 大雨特別警報, thì mọi việc đã xảy ra rồi. Và một khi có lệnh cảnh báo đặc biệt
thì tình trạng vô cùng khốc liệt nên việc bảo vệ sinh mạng cần chú ý đặc lên hàng đầu.
Trong vùng thành phố Himeji – trong thời gian qua cùng địa thế đặc biệt nên dù có những
cơn bão đi qua những trận cuồng phong – những cơn mưa như thác đỗ - cơn động đất dữ
dội hay sóng thần kéo đến chưa xảy đến nhưng không có nghỉa là sẻ không bao giờ xảy
đến. Tai nạn xảy đến thường vì không chú ý đề phòng nên chú ý theo dõi tin tức từ Radio
hay T.V. Chúng tôi sẻ trở lại thông tin này sau ngày 1 tháng 9.

✾/ Và tiếp theo đây là thông tin về lớp Nhật ngữ - dành cho người ngoại quốc muốn hiểu
biết thêm hay trau giôi thêm về Nhật Ngữ được khai giảng tại trung tâm giao lưu quốc tế
Egret vủa tài đoàn pháp nhân
Đây là khóa thứ 2 của năm 2013, dự trù bắt đầu từ tháng 9 đến tháng 12.
Khóa học gồm có 6 cấp hay từ sơ cấp đến trung cấp; tùy trình độ của cá nhân để theo đó
chọn lớp theo học.
に ほ ん ご

Lớp sơ cấp từ lớp A đến lớp C học quyển「 みんなの日本語I」, còn
に ほ ん ご

lớp trung cấp từ lớp D đến lớp F học quyển「 みんなの日本語II」.
Toàn thể các lớp sơ cấp học vào ngày thứ bảy, và các lớp trung cấp học vào ngày chủ nhật
Và có thể chọn giờ học tùy theo điều kiện thích hợp.
Khóa học có 10 lần – và khóa học này được dự trù khai giảng vào trung tuần tháng 9.
Tiền học cho toàn khóa học là : 3.000 yen. Và tiền cho phần text ở lớp sơ cấp là 2.625yen
Và tiền cho phần text ở lớp trung cấp là 2.415yen.
Nếu có ý định theo học lớp Nhật ngữ nay thì sớm ghi danh ở văn phòng của trung tâm
giao lưu quốc tế của thành phố Himeji của tài đoàn pháp nhân, đặt tại lầu 3 của cao ốc
Egret vì mỗi lớp chỉ nhận tối đa là 20 học viên.
Và nếu điều kiện trường hợp hạn hữu xảy ra, nếu dưới 2 học viên ghi danh thì lớp học
không thể khai giảng.
Muốn biết thêm chi tiết về khóa học hay về giờ giấc có thể đến thẳng văn phòng của trung
tâm giao lưu quốc tế hay
gọi điện thoại đến nơi này qua số Tel 079 – 282 - 8950

Chương trình phát thanh hàng tuần đến đây là chấm dứt

