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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 chính thức bước vào giữa mùa thu và đã thưởng thức cái mát lạnh theo
gió heo thu mang về và nhớ đừng quên nét trữ tình của nàng thu qua trăng gió. Và ngày 3
ぶんか

ひ

tháng 11 tới là ngày「文化の日」; ngày lễ nghỉ của quốc dân để từng khu vực thực hiện các
lễ hội văn hóa truyền thống.

֎/Mở đầu chương trình phát thanh hôm nay là thông tin lễ hội.
ぜ ん こ く と う き いち

お お て ま え こうえん

Sau đây là nội dung lễ hội「全国陶器市」được khai diễn ở 大手前公園 từ ngày 30
tháng 10 đến ngày 3 tháng 11.
とうきいち

陶器市 lần này với sự tham dự của hơn 30 cơ sở sản xuất đồ gốm trên toán quốc. Đặc biết
giá bán được giảm từ 20% đến 30%. Trong năm vừa qua, chỉ trong 5 ngày nhưng có đến
ひめじ か し

hơn 170.000 người [đến tham dự. Cùng đồng tổ chức trong thời gian này có 「姫路菓子ま
ひめじじょう ひ か く

か

し

つり 2015」và 「姫路城皮革フェスティバル 2015」.菓子まつり, do những cơ xưởng
làm bánh cá nhân và những trường chuyên môn trong tỉnh đến trình diễn nghệ thuật làm
ひかく

bánh đồng thời có bày bán. Riêng 皮革フェスティバル, được tổ chức tại khu vực phía
お お て ま え こうえん

tây của công viên 大手前公園, bày bán những sản vật xưa cũ từ Himeji đến các vùng
trong khu vực Harima. Đặc biệt là những mảng da trắng ngà in hình cỗ thành Himeji rất
nổi tiếng và được nhiều người chọn lựa. Ngoài việc trưng bày những sản vật bằng da còn
có bày bán nhiều túi sách bằng da. Mùa thu đến ngoài việc dạo chơi để mua sắm đồ gốm
hay sản vật bằng da cùng lúc với bánh kẹo trên tay trong ngày nghỉ cuối tuần là điều nên
làm lắm!

ひめじ

☆/- Tiếp đến là nội dung âm nhạc đường phố hay 姫路 Music street
Đây là chương trình âm nhạc làm sảng khoái mọi người nên vào cửa không mất tiền.
Các màn trình được tổ chức ở 3 nới, một ở tầng hầm thứ 1, dưới cao ốc Egret, trong phòng
ひめじしみん

ひ め じ し り つ びじゅつかん

姫路市民 Gallary Art trình diễn nhạc Jaz. Còn ở 姫路市立美術館, – ở Art hall, trình
diễn đàn Guitar và Flute. Muốn biết thêm chi tiết về chương trình này, có thể vào trang
ひ め じ し

ぶ ん か こくさいこうりゅうざいだん

Web của 姫路市 文化国際 交 流 財団 hay với số Tel: 079 – 298 -8014
ようちえん

✯/ Sau cùng là thông báo về nội dung xin vào nhà trẻ 幼稚園 thị lập vào
năm Heisei28
Hội đồng giáo dục thành phố thông báo cho biết: trẻ em từ 4 đến 5 tuổi; nghỉa là sinh trong
khoảng từ ngày 2 tháng 4 năm 2010 đến ngày 1 tháng 4 năm 2012, có thể làm đơn xin vào
しらはま ようちえん

あ が ほ ようちえん

nhà trẻ. Riêng với nhà trẻ ở 白 浜 幼稚園 và 英賀保幼稚園 ,thì trẻ em sinh trong
khoảng từ ngày 2 tháng 4 năm 2012 đến 1 thàng 4 năm 2013; tức là được 3 tuổi thì có thể
làm đơn xin vào nhà trẻ.
ようちえん

Trên nguyên tắc, tại nhà giữ trẻ 幼稚園, tiếp nhận chăm sóc từ 8 giờ 30 đến 2 giờ trưa.
Nhà trẻ không nhận giữ thêm giờ cũng như không có xe bus đưa đón. Lệ phí nhà trẻ có
khác nhau tùy thuộc vào sự ấn định ban thuế vụ của thành phố. Nhưng lệ gửi nhà trẻ cho
một gia đình, trường hợp cao nhất chỉ lên đến 7.400yen cho 1 tháng. Ngoài ra, mỗi em
phải chi thêm 1 phí khoản đặc biệt lối từ 4.000 yen đến 6.000 yen.
にゅうえんねがい

Nhận đơn xin vào nhà trẻ「 入 園 願 」, ghi những chi tiết đầy đủ và nộp ở nhà trẻ muốn
vào. Vào nhà trẻ không có chỉ định nhà trẻ, có thể nộp đơn nên có thể nộp đơn xin vào nhà
trẻ nào trong thành phố cũng được. Hiện tại đang nhận đơn xin cho đến hết ngày thứ sáu,
30 tháng 10. Nếu có nguyện vọng cho con em vào nhà trẻ thì sớm hoàn tất thủ tục. Nếu có
きょういくいいんかいがっこう し ど う か

điều không rỏ thì liên lạc với 教育委員会学校指導課 qua số Tel: 079 – 221 - 2766
Chương trình phát thanh hàng tuần đến đây là chấm dứt

