FM Genki
Bài phát thanh lần thứ 19 dành cho
ngày
7
và
14 tháng
1
năm 2018

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

(chỉ ngày 7) Nhân dịp đầu năm Dương lịch 2018, gửi đến quí thính giả cùng
gia quyến lời cầu chúc an lành và thịnh vượng.
(chỉ ngày 14) Các em học sinh thân mến, niên học đã bắt đầu, gửi đến tất cả
lời cầu chúc luôn khỏe mạnh trong 1 năm nhé!

☆/ tiếp theo đây là nội dung thông báo về việc tái tuyển mộ cho lớp
Computer của thành phố Himeji.
Trong chương trình huấn nghiệp kỹ thuật điện toán, thành phố Himeji tái tổ
chức lớp MOS Word 2013 và Excel 2013, nếu tốt nghiệp sẽ được giấy chứng nhận
từ công ty Microsoft.
Lớp học dược bắt đầu từ ngày thứ hai, 5 tháng 2 năm 2018 đến thứ sáu,
ngày 16 tháng 3 năm 2018. Tổng cộng có 29 lần, trong ngày học từ 9 giờ sáng đến
3 giờ chiều.
Lớp học nhằm trợ giúp thêm căn bản hiểu biết về computer, đặc biệt về
Word và Excel, với giấy chứng nhận có thể khai thêm vào phần lý lịch học vấn,
nghề nghiệp là lợi thế thêm trong phần phỏng vấn.
Khóa học tuyển tối đa là 20 người – tuy nhiên , nếu số người ghi danh ít
hơn số 10 người thì lớp học đình hoãn.
Đơn ghi danh bắt đầu tứ ngày thứ tư, 17 tháng 1 thứ hai, ngày 22 tháng 1
năm 2018 – người ghi danh phải trải qua cuộc trắc nghiệm.
Học phí cùng tài liệu hôc tập từ Microsoft là 20.000yen. Tuy nhiên, lệ phí
thi và chứng chỉ tốt nghiệp cùng một vài phí tổn khác được tính riêng.
ひ め じ し こ に か い まち

Lớp học được thực thi tại, 姫路市古二階町１６６
liên lạc qua số Tel: 079 – 283 -7766

じょうほうぎじゅつがくいん ひ め じ こう

情 報 技術学院姫路校

☆/ Và tiếp theo là phần giới thiêu toán thiên trợ giúp gia đình từ tiền sinh đến hậu
sinh sản gặp khó khăn từ việc nhà đến việc chăm sóc giáo dục con em
Từ tháng 6, nhóm voluntary thiện nguyện, bắt đầu hướng đến chế độ trợ giúp
gia đình gặp khó khăn từ khi tiền sinh sản đến hậu sinh sản cùng việc nuôi dưỡng.
Với danh xưng là Family- Support
Để nhận được sự trợ giúp, phải hội đủ các điều kiện: ➀ phải là người hiện
đang sống trong thành phố này. ➁ là phụ nữ đang thụ thai cho đến khi sanh xong
được tròn 6 tháng ➂ là người đang có cuộc sống bất an – không có người chăm
sóc con cái cũng như trợ giúp trong việc giao dục – đây là 3 điều kiện tối thiểu cần
có hội đủ.
Nội dung việc trợ giúp có thể như là công việc thường ngày tại gia đình hay
dạy dỗ thêm cho con em mới bắt đầu học tập. Dọn dẹp đại tu nhà cửa hay phải thu
dọn thay đổi vật lớn trong nhà. Một lần trong vòng 2 giờ, với sản phụ từ 1 lần đến
tối đa là 50 lần. Chi phí cho 1 giờ là 700 yen cho đến tối đa là 1.100 yen. Chi phí
cho giờ làm ngày lễ nghỉ cũng giờ sáng sớm hay ban đêm có khác đi – cũng như
trường hợp con em bịnh giá có khác đi.
Nếu có định sử dụng thì sớm ghi danh – gia nhập –ghi danh không mất tiền.
Muốn biết thêm chi tiết, liên lạc với Family-Support Center
Qua số Tel: 079 – 223 - 5638
こくさいこうりゅうたんとう

☆/ Và sau cùng là thông báo từ 国際 交 流 担当 đang tuyển mộ điều hành nan đề
cho tạp chí sinh hoạt đời sống cho người ngoại quốc 「VIVA ひめじ」.
「VIVA ひめじ」ấn bản phiên dịch tiếng Viêt có phần「こんなことが知りたい」
「こんなことがあったので、みんなに教えてあげたい」nếu gặp phải nan đề
ひ め じ し ぶ ん か こくさいこうりゅうざいだん

こくさいこうりゅうたんとう

vấn nạn này vui lòng liên lạc về 姫路市文化国際 交 流 財団 国際 交 流 担当
Qua số Tel: 079 - 282 - 8950
Chương trình phát thanh hằng tuần đến đây là chấm dứt.

