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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
Mọi người đang phải trải qua những ngày giá lạnh của mùa đông và có lúc cái giá
lạnh trở nên vô cùng khắc nghiệt. Điều khó khăn và khổ nhất phải thức dậy sớm rời nêm
ấm trong ngày trong ngày trời giá lạnh. Thôi đành chịu vậy. Và điều cần chú ý giữ ấm
thân thể đừng đề bị cảm lanh.

✥/- Mở đầu chương phát thanh hôm nay là thông tin về việc tuyển lựa thí sinh cho
trường cấp 3 hàm thụ huyện lập Abo-shi
Trường trung học cấp 3 hàm thụ Abo-shi – là trường áp dụng việc học tập quan
thông tin – nên người theo học có thể tự học tại nhà. Thêm vào đó , trường này áp dụng
kết quả chương trình học theo tín chỉ nên không phải lo lắng cho việc phải ở lại lớp. Báo
cáo kết quả học tập theo Schooling và test để lấy kết quả theo chế độ tín chỉ. Theo
chương trình schooling thì mỗi tháng đến trường lối 2 lân theo chế độ trực tiếp hướng
dẫn. Kết quả học tập ấn định trên tín chỉ - ngoài một số sự kiện sinh hoạt phải có mặt tại
trường và một số sinh hoạt nhất định phải có mặt thì ngày khác không cần thiết phải đến
trường. Điều kiện để theo học là người đã tốt nghiệp trung học cấp 2 hay người đang họ
cấp 3 phải nghỉ học giữa chừng – không phân biệt tuổi tác cũng như quốc tịch.
Các lệ phí: tiền cho 1 tín chỉ là: 310 yen – lệ phí cần thiết cho người mới nhập
học là :7.750 yen. – tiền sinh hoạt là: 5.000yen – tiền tài liệu học tập và ấn loát thông tin
cho cả năm là 13.000yen.
Niên học mới bắt đầu nhận đơn từ ngày 16 đến ngày 23 tháng 2 năm 2015 – với
học sinh trung học thì nộp đơn sau khi tốt nghiệp vào tháng 3 năm 2015. Phỏng vấn
trong 2 ngày : ngày 1 và 2 tháng 3.
Muốn biết thêm cho tiết có thể liên lạc để hỏi ở số Tel: 079 – 274 – 2014

✾/ - Tiếp theo là nôi dung thông tin việc mượn tiền học vào trường cấp 3 tư thục.
Trung tâm chấn hưng phát triển tư thục thông báo cho biết có thể cho vay tiền để
nhập học vào trường chuyên môn hay trường tư thục vào tháng 4 năm 2015 này. Mỗi
người được vay tối đa là 300.000yen để trang trải cho tiền nhập học hay tiền thiết bị tại
trường trong thời gian mới nhập học. Tiền vay này không phải trả tiền lời và có thể chia
tối đa thành 6 lần để trả trong vòng 3 năm.
Chế độ cho vay này thực thi trên hạn kỳ nhất định – hạn kỳ thâu nhận chỉ một lần
từ ngày 6 tháng 1 đến ngày 6 tháng 2.
Muốn biết tiết có thể liên lạc để hỏi ở số Tel: 078 – 321 – 2592.

✥/ Tiếp theo đây là tin tức sự kiện và những mẩu chuyện theo mùa.
せつぶん

Ngày 3 tháng 2 là ngày phân mùa. Ngày phân mùa 節分 hay tiết phân. – theo
せつぶん

người Nhật thì ngày 節分 có nghỉa là vào thời điểm nay thời tiết thay đổi hoàn toàn
りっしゅん

chuyển sang mùa khác. Để lập thành mùa khác nên chúng ta có 4 cái lập – đó là 立 春
りっか

立夏

りっしゅう

立秋

りっとう

立冬.

Ngày 3 tháng 2 tới này, là ngày phân mùa đầu tiên được gọi là ngày
おに

りっしゅん

立 春 Lập

わざわい

やくじん

Xuân với lễ rải đậu để xua đuổi ma quỉ 鬼 hay điều xấu災い từ thần xấu 厄神 để
mời Phúc Thần vào nhà mang theo điều phúc lợi cùng điều may mắn. trong khi rải đậu
おに

そと

ふく

うち

thì miệng hô 鬼は外、福は内. Thêm vào đó thì nếu ăn số hạt đậu theo số năm tuổi vào
ngảy này cũng được khỏe mạnh cho suốt cả năm.
Trong khu vực thành phố Himeji vào ngày 3 tháng 2, các nơi đển chùa hành lễ là
しょしゃざんえんぎょうじ

はりまのくにそうしゃ

ひ め じ じんじゃ

ひろみねじんじゃ

ますいやま

書写山圓教寺、播磨国総社、姫路神社、広峰神社. Ngày 11 tháng 2 thì tại 増位山
ずいがん じ

tại随願寺 cũng có tổ chức lễ rải đậu.
Để cho cả năm được khỏe mạnh nhớ đi tham gia lể cầu nguyện tại các đền chùa.
Chương trình phát thanh hằng tuần đến đây là chấm dứt.

