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 bước vào ngày những đầu năm mới của năm dương lịch –
2015. Nhân dịp đầu năm Dương lịch, toàn ban Việt ngữ của đài phát thanh
FM Genki gủi lời chúc mùng tốt đẹp nhất đến toàn thính giả và quý quyến.

✥/ Mở đầu chương trình phát thanh hôm nay, chúng tôi thông tin về một
せいじん

ひ

nghi lễ quan trọng đầu năm. Đó là lễ Thành Nhân hay ‘‘成人の日 ’’
Tại Nhật Bản, khi đã tròn 20 tuổi – và nếu nói như vậy là người lớn
Otona chứ không còn là con nít nửa. Theo luật pháp Nhật Bản ấn định thì –
nếu tròn 20 tuổi là đủ lớn để được uống rượu hay được phép hút thuốc. Và
đương nhiên được quyền đi bầu phiếu và quyền ký mượn nợ hay loan. Một
từ đặc biệt trong tiếng Nhật gọi là Ha-ta-chi.
Đã trở thành là người thành nhân nên có một buổi lễ chúc mừng. Mỗi
năm lễ thành nhân được cử hành trong tháng giêng vào ngày thứ hai của
せいじん

ひ

tuần lễ thứ 2. Năm này ‘‘成人の日’’ rơi vào ngày 12 tháng giêng năm
2015.
せいじん

ひ

Vào ngày này, ‘‘成人の日’’ từng khu vực địa phương có tổ chức lễ hội
ひ め じ し ぶんか

chúc mứng người mới thành nhân. 姫路市文化センター cử hành nghi lễ
thành nhân cho người thành nhân thuộc khu vực thành phố Himeji và được
thị trưởng thành phố ngỏ lời chúc mừng .
Người thành nhân, tính thành 20 nếu ngày sinh nhật trong khoảng thời
gian từ ngày 4 tháng 2 của năm 2014 đến ngày 1 tháng 4 của năm 2015.
Người được gọi là thành nhân sẽ được thông báo vào trung tuần tháng 11.
ふ り そ で

Vào ngày này nữ thì mặc振り袖 với cánh tay áo thòng dài cùng trâm cài –
lược giắt rất là lộng lẫy - còn nam thì mặc âu phục rất chững chạc của
người lớn.

✾/ Tiếp theo là thông báo về lớp Nhật ngữ dành cho người ngoại quốc.
Lớp Nhật ngữ dành cho người ngoại quốc – do tài đoàn giao lưu văn
hóa quốc tế thành phố Himeji thực hiện để người ngoại quôc học tiếng
Nhật. Lớp học này dùng sách giáo bao gồm cả về văn phạm và đàm thoại.
Đây là khóa thứ 3 trong niên khóa 2014.
Lớp Nhật ngữ này được phân chia thành 6 cấp lớp từ : sơ cấp A, B, C,
しょきゅう

に ほ ん ご

D, E, F. Lớp sơ cấp 初 級 từ A đến C học quyền 「みんなの日本語 I」
しょきゅう

に ほ ん ご

và lớp sơ cấp 初 級 tù D đến F học quyển 「みんなの日本語 II」.Tất cả
lớp học đều khai diễn trong ngày chủ nhật . Giờ học có phần thay đồi. Còn
ちゅうきゅう

lớp trung cấp cũng đuợc tổ chức – lớp trung cấp 中 級 コース、học vào
ngày thứ bảy từ 10 giờ 30 đến 12 giờ. Lớp học này bắt đầu từ ngày 10
tháng giêng.
Tất cả các lớp học đều nằm trên tầng thứ 4 của cao ốc Egret.
Tổng số lần học cho 1 khóa là 10 lần. Học phí cho toàn khóa là 3.000
yen - tiền ấn loát – tiền sách và sách bài tập được tính riêng tùy theo từng
lớp học. Nếu có ý định theo học thì sớm đến ghi danh ở tầng 3 của cao ốc
Egret, nơi văn phòng giao lưu văn hóa quốc tế của thành phố Himeji – số
người cho mỗi lớp học có hạn chế - chỉ nhận tối đa là 20 người cho mỗi lớp
học – đủ số người là khóa sổ.
Chính vì vậy nên sớm đến ghi danh muốn biết thêm chi chi tiết về
giờ thích hợp – có thể liên lạc để hỏi qua số Tel: 079 – 282 – 8950.
Ngoài ra, còn có lớp học tiếng Nhật miễn phí do nhóm thiện nguyện phụ
trách đáp ứng cho người có thể nói tiếng Nhật – địa điểm là tầng 4 – nơi
に ほ ん ご

gọi là「日本語ひろば. Lớp học đa phần bằng phương thức chia thành
nhóm nhỏ để thực tập đàm thoại. Chương trình học tập tiếng Nhật này có
りょこう

nhiều vui thú như người đồng thời đang làm việc với chuyến xe bus 旅行
うんどうかい

hay tham dự buổi 運動会. Về sinh hoạt của lớp Nhật ngữ này
Thứ năm từ 10 giờ đến 12 giờ trưa. -Thứ sáu từ 2 giờ trưa .
Chủ nhật, 3 lớp: một từ 10 giờ - hai: 1 giờ trưa ba: 2 giờ 45.
Chương trình học tập tiếng Nhật này có nhiều vui thú như người đồng thời
りょこう

うんどうかい

đang làm việc với chuyến xe bus 旅行 hay tham dự buổi 運動会.
Ngoài ra còn có nhiều lớp Nhật ngữ khác do những toán thiện nguyện
hay tài đoàn pháp nhân khác tổ chức. Vào các trang Web liên quan để biết
thêm chi tiết lịch trình và giờ học.
Chương trình phát thanh hàng tuần đến đây là chấm
dứt.

