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Chương trình phát thanh tiếng Việt hàng tuần được
thực hiện qua các giọng đọc là
Nguyễn Việt

và

Matsu – O

Chúng đang ở giữa tháng 5 – tháng mùa của cây lá đâm chồi với màu xanh non
nảy lộc, đẹp vô cùng. Cỗ thành Himeji mở cuộc đại trùng tu trên phần mái lợp đã kéo
dài trong nhiều năm. Một màu trắng toát được hé lộ được thấy từ xa. Theo chương trình
sẻ được khánh thành khai mạc vào tháng 3 năm tới với niềm mong đợi của nhiều người.

✬/ Mở chương trình phát thanh hôm nay là thông tin về nguồn vui trên bải biển trong
mùa hè.
Quí vị đã có đi đào bắt sò ốc trên bải biển vào lúc nước cạn lần nào chưa? Hay
しおひがり

「潮干狩り」theo nguyên nghỉa thì khi nước thủy triều cạn xuống là lúc để người ta
くまで

dùng cào mà người Nhật gọi là: 熊手 để đào bắt sò ốc – khi đi thì người Nhật gọi là đi
かいひろい

かい ほ り

「貝拾い」hay「貝堀り」. Người ta đi từ sáng sớm đến bờ biển để đợi chờ nước nong
– cạn xuống để cào bắt sò ốc đến chiều tối để mang về - là một trong những thú vui
trong những ngày đầu hè.
Địa điểm để đào bắt sò hến có nhiều nơi, trong lần này chúng tôi giới thiệu khu
まとがた

しおひ が り

vực có thể đi bắt só ốc trong khu vực thuộc thành phố Himeji – đó là 的形 潮干狩り
じょう

場 , khi nước ròng để lộ bãi cát trắng dài xa lối 500 thước. Nơi này có thể tiếp nhận đến

5.000 người đến để vui chơi nghỉ ngơi – vì nơi này không chỉ để bắt sò ốc mà cả gia
đình có thể vui chơi với món Barbecue hay cho một số đông người lớn tham dự vui
chơi.

Bãi trại mở cửa từ 9 giờ sáng đến 5 giờ chiều – vé vào cửa từ học sinh cấp 3 trở lên
là 1.300 yen và trẻ em từ 4 tuổi trở lên là 800 yen. Ngoài phương tiện tự túc –có thể
まとがたえき

dùng xe điện Sanyo – đến 的形駅, đoạn đi bộ về phía nam lối 15 phút là đến địa điểm.
さんよう

おおしおえき

Nếu có lấy hẹn thì dùng xe điện 山陽 đến ga大塩駅 ra phía nam có xe bus đưa đón
đến nơi miễn phí.
Trong thời gian từ 25 tháng 5 đến ngày 8 tháng 6 - có trưng bày
ốc sơn màu . Và từ ngày 11 đến 15 tháng 6 – có cuộc sổ số lớn bốc thăm trúng có quà.
Đến tháng 6 thì giờ mở cửa là ngày và từ tháng 7 trở đi thì giờ mở cửa là đêm. Thêm
việc nửa cần chú ý là giờ nước ròng mỗi ngày khác nhau xa từng ngày - nên trước khi đi
nên liên lạc hỏi trước hay vào trang Web thông thường để xác nhận hay liên lạc với điện
thoại miễn phí với số : 0120 – 559 – 939 để nhận giải thích.

✾/ Và tiếp theo đây là tin tức liên quan đến tìm việc làm
Một cuộc triển lãm hay là một Presentation, với những sản phẩm – kỹ thuật do một
きぎょう

だいがく

がくせい

số công ty cùng các trường đai học thực hiên dưới tiêu đề :‘企業 ・ 大学・学生マッチ
ング in Himeji’ . Sự kiện này theo chương trình dự định, cùng trong thời gian này có sự
giải thích hướng nghiệp của một số công ty. Đây là cơ hội tốt để cho các học sinh cấp 3
hay sinh viên đại học hiểu rỏ hơn về về sinh hoạt đời sống với công việc làm – thông tin
từ các cơ sở công nghiệp cùng một số kỹ thuật mới.
Chương trình khai diễn vào ngày thứ năm – ngày 29 tháng 5, từ 12:30 trưa đến 5
giờ chiều – địa điểm là phòng tập thể dục trong Campus của trường đại học công nghệ
thành phố Himeji do tỉnh Hyogo thiết lập.
Còn thêm điều nửa, đó là liên quan với người đang thảo luận tìm việc làm tại
Hello-Work Himeji – có quay Service Coner dành cho người ngoại quốc với các công
việc như: thảo luận tiềm việc làm – thông báo - thông tin tìm việc – người tốt nghiệp
không tìm đượcc việc làm. Nơi này dành riêng cho đối tượng là du học sinh hay người
ngoại quốc muốn tìm việc làm tại Nhật Bản.
Mỗi tháng, vào ngày thứ năm của tuần thứ 2 và tuần thứ 4, có thông dịch viên tiếng
Việt Nam. Muốn biết thêm chi tiết có thể liện lạc để hỏi ở số
Tel: 079 – 222 - 8609
Chương trình phát thanh hàng tuần đến đây là chấm dứt.

