Bài phát thanh dành cho ngày
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 tháng 11, độ mát lạnh tăng dần theo tháng ngày. Nhất là
khi trời rựng sáng hay chiều vào đêm, khi đi ra ngoài nhớ mặc áo khoác. Nên chú ý
giữ gìn sức khỏe vì ngày 7 tháng 11 tới là ngày chuyển mùa lần thứ 24 trong năm.

✾/ Mở đầu chương trình phát thanh hôm nay là thông tin tường thuật của chương
trình tường thuật những chuyến tăng phái đến các thành phố kết nghỉa với thành phố
かいがい し ま い と し

ひ め じ し ぶ ん か こうりゅう

Himeji「海外姉妹都市」do tài đoàn giao lưu 姫路市文化 交 流 tổ chức
しまい と

し

Thành phố Himeji có giao lưu 姉妹都市 với 6 thành phố ngoại quốc và kết
し ま い じょう

nghỉa với 1 cỗ thành 姉妹 城 . Với Hoa kỳ là thành phố Phoenix – Với Ba-Tây là
thành phố クリチーバ - với Úc-đại-lợi là thành phố Adelaide – Với Đại-Hàn là
ちゃんうぉん

たいげん

昌 原 - Với Trung-Quốc là thành phố 太源- với Bỉ là thành phố シャルルロアvới Pháp là cỗ thành シャンティイ. Và tài đoàn giao lưu này, hằng năm vào dịp hè
thường tổ chức những cuộc du lịch, giao lưu thăm viếng thân thiện với nhau cho các
em học sinh từ tiểu học, trung học cấp 2 và trung học cấp 3.
Vào mùa hè năm này, thành phố クリチーバ có tăng phái 33 em học sinh đến
giao lưu, quan sát, sưu tập cùng nhiều việc khác để thể hiện kinh nghiệm. Để báo cáo
kết quả bằng những Slide hay bằng tranh vẻ. Với sự dị biệt về văn hóa có những điều
làm cho họ ngạc nhiên vô cùng, có lúc thấy thú vị và có lúc thật cảm động – được các
em ghi lại. Nếu thích thú với nước ngoài, các em học sinh trung học cấp 2 cũng như
cấp 3 nếu muốn tự đi thì đây là cơ hội tốt học lấy kinh nghiệm nên nhớ đến xem.
Buổi hội thảo báo cáo được thực hiện vào lễ nghỉ là 23 tháng 11, bắt đầu từ 1 giờ
30 phút trưa cho đến 4 giờ chiều, địa điểm là あいめっせ hall ở lầu 3 của cao ốc
Egret. Tham dự không mất tiền – tuy nhiên cần ghi danh thông báo cho biết để điều
hành chỗ ngồi - có thể bằng: điện thoại; Fax; đến thẳng, hay bằng Mail gồm các chi
tiết : tên họ; điện thoại liên lạc và địa chỉ với tài đoàn giao lưu văn hóa quốc tế thành
phố Himeji có số Tel : 079 – 282 – 8950 và số Fax: 079 – 282 – 8955. Số chỗ ngồi
hạn chế tối đa là 280 chỗ ngồi – không tiếp nhận thêm.

Ngoài ra, tại lầu 4 của cao ốc Egret cũng có trưng bày hình ảnh đặc biệt về
những thành phố kết nghỉa và với tranh ảnh của các em học sinh giao lưu trong thời
gian từ ngày 15 cho đến 30 tháng 11. Có thể đến xem bất cứ lúc nào tùy thời gian
thuận tiện.

✾/ Tiếp theo đây là thông tin quan trọng cho phụ huynh và học sinh cấp 2 muốn học
tiến lên cấp 3 trong tỉnh Hyogo.
Học sinh trung học cấp 2, sau khi tốt nghiệp có một số chọn lựa là: theo học 1
trường chuyên nghiệp hay phải ra đi tìm việc làm; còn đa phần là học tiếp tục lên
trường cấp 3 – số lượng này lên đến 98%.
ふ つ う か

Tại các trường cấp 3, có nhiều khoa khác nhau như khoa thông thường「普通科」
để theo các môn học thông thường như: quốc ngữ, toán; Anh văn và các môn
thông thường khác; ngoài ra học tác môn chuyên biệt khác như là: nông nghiệp; công
せんもん が っ か

nghiệp; thương nghiệp thì được gọi là 「専門学科」.
けいたい

しょうりゃくけい

Ngoài ra, còn trường cấp 3 giản lược hay 形態 đặc biệt; gọi là 省 略 形 . Nếu
ぜんにちせい

sinh hoạt đến trưa thì gọi là 「全日制」; ban ngày làm việc – học từ 5 giờ chiều đến 9
ていじせい

giờ đêm thì gọi là 定時制 và nhiều trường khác nửa.
Tuy nhiên từ năm Heisei 27, các trường học cấp 3 được chia thành khu vực gọi là
がっく

học khu 学区. Học sinh trung học năm thứ 3 này sẻ đứng trước nhiều thay đổi mới.
Như người hiện tại đang số trong vùng từ Himeji thì sẻ thi vào trường cấp 3 khu vực
ひめじ

ふくざき が っ く

là khu 姫路 – 福崎学区. Chế độ thi tuyển vào trường cấp 3 mới này được gọi là
せいばん

あいおい

たつの

あこう

せんもん

西播. Ví dụ như 相生・龍野・赤穂 là trường cấp 3 với tên của nó. Trường 専門
がっか

ていじせい

学科 và 定時制 là ngoại lệ - ngoài ra thì có thể thi vào bất cứ trường cấp 3 nào
trong tỉnh đều được.
Tự mình lựa chọn trong việc học tiến lên theo nguyên vọng của mình không phải
là điều dể dàng; nhất là phần nhập thi tuyển nhập học là điều phức tạp vô cùng. Nếu
có điều không hiểu nên hỏi và bàn thảo với giáo sư phụ trách. Học sinh năm thứ 1
hay thứ 2 của trung học nếu có ý định học tiến lên thì nên tìm hiểu chuẩn bị trước.
こ ど

も た ぶ ん か きょうせい

Nếu muốn tìm hiểu có thể vào trang Web của 子ども多文化 共 生 センター, có
trang tiếng Việt. Ngoài ra hằng tuần từ thứ hai đến thứ sáu, có tiếp nhận thảo luận nếu
cần thông dịch viên nên hẹn trước qua số Tel : 079 – 735 – 4537.
Chương trình phát thanh hàng tuần đến đây là chấm dứt.

