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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 bước vào tháng ngày cuối cùng của năm 2015. Trong năm
này, cỗ thành Himeji khai hội Grand Open sau thời gian dài tu sửa, chung quanh
cỗ thành người ta có thể nhìn thấy số du khách ngày càng gia tăng không chỉ là
dân địa phương mà cả người ngoại quốc.
Một năm sắp qua đi rồi có điều gì tiếc nuối không ?
◊/ Mở đầu chương trình phát thanh hôm nay là thông báo thông tin về việc tuyển
mộ ứng viên cho buổi Speech Contest tiếng Nhật
Buổi Speech Contest được triển khai vào chủ nhật, ngày 21 tháng 2 năm
2016, từ 1 giờ trưa đến 4 giờ chiều. Địa điểm thực thi tại thính đường “ あいめ
っせ Hall ” ở lầu 3 của cao ốc Egret.
Trong lần này chủ đề cho buổi thi hùng biện là:「わたしの好きなもの、人、
こと、場所」. Trong gian gần đây có suy nghỉ về một điều gì đó có muốn truyền
đạt đến cho nhiều người; hay là thử xem với speech bằng Nhật ngữ. Trong năm
vừa qua có tuyển sinh người Việt Nam tham dự thi hùng biện tiếng Nhật – như
Phạm thi Hoa được huy chương đồng; Trần thị Tâm Phan nhận giải thưởng từ
khán thính giả. Đứng trước nhiều người cảm thấy mắc cở hay lo sợ là điều tự
nhiên; nhưng tự mình truyền đạt đến mọi người là điều sung sướng vô cùng.
Một thách đố lớn lao. Cố thử xem sao!
Người tham dự cuộc thi cần hội đủ một số điều kiện như: “ người không
mang quốc tịch Nhật Bản”; trên 15 tuổi; hiện đang sống trong thành phố Himeji
hay đang du học hay làm việc tại thành phố Himeji. Vui lòng đừng mang vào bài
trình thuyết những vấn đề liên quan đến chính trị, tôn giáo hay buôn bán. Bài
trình thuyết dài từ 4 đến 5 phút.
Thời hạn ghi danh là đến 5 giờ chiều, ngày chủ nhật ngày 27 tháng 12 –
đơn xin dự thi và bài trình thuyết cùng với hình của mình có thể gửi qua bưu
す

ば し ょ

ひと

điện – bằng FAX hay mang thẳng đến văn phòng trung tâm ở tầng thứ 3 cao ốc
Egret để xuất trình.
Đơn xin có thể vào down-load ở Home page tài đoàn văn hóa giao lưu
quốc tế của thành phố Himeji - trách nhiệm giao lưu quốc tế. Hay đến nhận
đơn từ văn phòng ở lầu 3 cao ố Egret. Chỉ tuyển lựa lối 15 người và ưu tiên dành
cho người đến trước.
Có điều muốn hỏi liên lạc với số Tel: 079 - 282 – 8950
に

ほ

ん

ご

☆/ Tiếp theo đây là thông tin về nội dung khai việc mở lớp Nhật ngử 日本語
講座 ở Egret Himeji.
こ う ざ

Hiện tại, tuyển mộ học sinh cho lớp Nhật ngữ dành cho người ngoại quốc
kỳ 3 của năm Heisei 27 – bắt đầu từ tháng 1 đến tháng 4. Lớp sơ cấp có 6 lớp từ
A đến F, trung cấp có 1 lớp. Khóa học dành cho các lớp từ sớ cấp đến trung
cấp đều có 10 lần; tiền học phí đồng nhất cho cả khóa là 3.000yen; tiền
text-book và ấn loát phí phụ tùy theo từng lớp. Lớp sơ cấp A rất là phổ biến
nhưng mỗi lớp học chỉ nhận tối đa là 20 người, ưu tiên cho người ghi danh trước.
Nếu có dự định theo học thì sớm ghi danh nếu không phải chờ khóa sau .Nơi ghi
danh là đến thẳng văn phòng của tài đoàn giao lưu văn hóa quốc tế thành phố
Himeji hay 姫路市文化国際 交 流 財団, ở tầng thứ 3 của cao ốc Egret Himeji.
ひ め じ し ぶ ん か こくさいこうりゅうざいだん
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☆/ Và tiếp theo đây là thông tin về việc gia nhập quốc tịchNhật bản「帰化」cho
người ngoại quốc
き

か

Người ngoại quốc muốn lấy quốc tịch Nhât Bản hay gọi là 「帰化」. Điều
cần thiết có khá nhiều và khá phức tạp - một số điều kiện chính yếu cần có, đó là
phải sống liên tục tại Nhật trên 5 năm; trên 20 tuổi. Và điều muốn thông báo là
ほうむきょく

đơn xin thì gửi đến 法務局 nhưng thủ tục liên quan, không phải đi xa, chỉ
こ う べ ち ほ う ほうむきょく

ひ め じ しきょく

trong nội thành Himeji, có thể đến 「神戸地方法務局 姫路支局」, ở phía nam nhà
ga JR Himeji. Tại nơi này, có thể thảo luận mọi vấn đề liên quan đến việc làm
thủ tục.
Nếu muốn lấy hẹn có thể liên lạc với số Tel: 079 -225 – 1915, trong ngày
thường từ 8 giờ 30 sáng đến 5 giờ 15 chiều. Ngoại trừ ngày lễ nghỉ đầu năm và
cuối năm cùng với thứ bảy, chủ nhật và ngày lễ nghỉ.
Chương trình phát thanh hàng tuần đến đây là chấm dứt.

