FM Genki
Bài phát thanh lần thứ 8 dành cho
ngày 23 và ngày 30 tháng 7

năm 2017

Toàn ban Việt ngữ của đài FMgenki kính chào quí thính giả
Chương trình phát thanh hằng tuần đươc thực hiện qua các giọng đọc là
Nguyễn Việt và

O-Nishi

Những ngày nghỉ hè đã chính thức đến với các em học sinh, sau một t hời gian
mong chờ. Những lễ hội ngày hè lần lượt tiến hành tại từng địa phương –và lễ hội
đốt pháo bông cũng lần lượt thắp sáng bầu trời đêm với nhiều hình ảnh ngoạn mục.

☆/ Mở đầu chương trình phát thanh hôm nay là phần giới thiệu những thiết bị của
thành phố Himeji đến các em học sinh trung và tiểu học.
ぼうさい

Đó là, khu hội chợ Plaza dụng cụ phòng tai – tại trung tâm phòng tai 防災センタ
ー, để mọi người có thể đến quan sát, và cùng trong thời gian này – còn có sự tham
dự của những đoàn thể cứu hỏa và thể nghiệm của một số đơn vị phòng tai. Những
kinh nghiệm có thể được như làm thức ăn khẩn cấp; mở vòi nước; phòng canh
chừng hay tàu cứu hỏa.
Ngày 27 tháng 8, từ 9 sáng đến 12 giờ trưa - dành học sinh tiểu năm lớp 4 trở lên
đến trung học cùng phụ huynh – ưu tiên dành 30 người ghi danh trước.
Ghi danh có thể bằng Fax hay Mail – ghi tên sự kiện cùng: số bưu cục; địa chỉ; số
người tham dư – tên họ bằng Furigana – số điện thoại – học sinh cùng tên trường
ぼうさい

và gửi về 防災プラザーhay Fax qua số: 079 – 223 – 9978.
Ngoài ra còn có buổi hội quan sát thiên nhiên trong rừng cây dành cho các em thiếu
niên, quan sát lá cây rơi xuống đến những sinh vật được quan sát qua kính hiển vi –
tại các địa điểm gồm: vườn bách thú; hải học viện; viện vật lý; viện bảo tàng mỹ
しょしゃ

さと

thuật; viện văn hóa thành phố Himeji; 書写の理 ; viện công nghệ mỹ thuật; và
まいぞう ぶ ん か ざい

埋蔵文化財 center; có 7 nơi có Stamp-rally. Cơ hội tốt để đưa con em đi.
こくさいおんがくさい

☆/Và tiếp theo đây là nội dung chương trình nhạc Le Pont 国際音楽祭 2017
こくさい おんがく さい

Le Pont 国際音楽 祭 2017,là chương trình nhạc cỗ điển, với dàn vĩ cầm –

かしもとだいしん

violin mang tầm vóc quốc tế của 樫本大進, được thực hiện nhằm đáp cho người
あかほ

ひめじ

yêu nhạc tại thành phố 赤穂 và thành phố 姫路.
Chương trình được thực hiện trong tháng 10 – vào các ngày 7; 8 ; 10 và 11
tại thành phố Ako – riêng các ngày 13 và 14 tại パルナソス Hall.
Giá vé vào hội trường cho 1 người lớn là 1000yen kể cả tiền thuế. Ticket này
ひ め じ し ぶんか

được bán từ ngày thứ tư, 9 tháng 8 – tại các quày hàng như： 姫路市文化 セン
ひめじ

あ こ う し ぶ ん か かいかん

ター；姫路 キャスパ hall; パルナソス Hall; 赤穂市 文化 会館 . Vé bán tại
cácqua2y hàng từ 9 giờ sáng đến 5 giờ chiều – vui lòng đến mua trực tiếp tại các
quay hàng.
Có thể mua trả tiên qua cục bưu điện vẫn được nhưng phải tra tiền thu tục và tiền
cước bưu điện . Số Tel cho người dùng ở Ako: 0791 - 43 - 5144 ; Đặt vé qua điện
thoại, bắt đầu từ ngày 9 tháng 8, chỉ từ 1 giờ trua đên 5 giờ chiều và từ sau ngày 10
tháng 8, từ 9 sáng đến 5 giờ chiều.
Ngoài ra, vé còn được bán tại các shop bán 24 giờ như Lawson hay qua điện thoại
cũng như Internet
ひ め じ じょう

☆/Và sau cùng là tin tức về việc tuyển mộ cho buổi 姫路 城 marathon 2018
ひ め じ じょう

姫路 城 marathon 2018, được thưc hiện vào ngày 11 tháng 2 năm 2018. Cuộc
đua trường lực toàn cuộc có chiều dài là : 42. 195 Km; ngoài ra còn có những chiều
dài ngắn từ 1Km cho đến 5Km cho người lớn tuổi hay thiếu niên. Cho dù tham dự
cuộc nào thì thời hạn ghi danh cuối cùng là 5 giờ chiều ngày 31 tháng 7. Tư cách
tham dự và mục tiêu tham dự, tiền cước phí có khác nhau vui lòng xác nhận khi ghi
danh. Ngoài ra trong thời gian này cũng có tuyển mộ: số người cung cấp nước –
thông dịch và số đông thiện nguyện viên. Học sinh cấp 3 trở lên và người lớn tới
trước là 3.000yen.
Đơn xin có thể bằng Internet – hay muốn biết thêm chi tiết có thể vào trang
ひ め じ じょう

ひ め じ じょう

Web ‘‘姫路 城 マラソン’’để xác nhận. Hay điện thoại đến 姫路 城 marathon
すいしんしつ

推進室 qua số Tel: 079 – 221 – 2862.

ひ め じ じょう

Và nhớ đi xem 姫路 城 marathon nhé!

Chương trình phát thanh hằng tuần đến đây là chấm dứt.

