FM Genki
Bài phát thanh lần thư 12 dành cho
ngày 18 & 25 tháng

9

năm 2016

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

Chúng ta đi vào tháng ngày với trời mát mẻ khi rạng sáng hay đêm về; và đôi lúc kéo dài
しゅうぶん

suốt cả ngày. Năm này ngày Thu-phân hay 秋 分 , rơi vào ngày 22 tháng 9. Và chúng ta đang
ở biên độ của tháng ngày mà đêm dài ngày ngắn. Chuẩn bị tinh thần với những ngày thư thái
và lễ hội mùa thu.

☆/ Mở đầu chương trình phát thanh hôm nay là phần giới thiệu những sản vật quan trong
ほうじょう

くに

vùng Harima hay 「 豊 穣 の国・はりま」
Trong 2 ngày thứ bảy và chủ nhật, 1 và 2 tháng 10, mỗi ngày từ 10 giờ sángng đến 5
おおてまえ

giờ chiều, được khai diễn ở công viên 大手前. Những sản vật chính của thành phố Himeji
chiếm phần trung tâm, cùng với những sản vật khác về nông sản như soba hay somen thuộc 8
と ふけん

thị 8 thôn của 都府県; thêm vào đó còn có những sản vật công nghệ chế biến như mứt jam –
marmalade; hay dầu hoa hướng dương cùng nhiều sản vật mới đặc chế khác. Đặc biệt trong
にほんしゅ

ひ

にほんしゅ

かんぱい

ひめじ

ngày 1, thứ bảy là ngày 日本酒の日,nên đồng khai diễn lễ hội 「日本酒で乾杯 in 姫路
じょう

城 」. Nhớ đến tham dư nhé !

☆/ Tiếp theo đây là thông tin nội dung về lớp học đặc biệt hướng nghịệp mà đối tượng là gia
đình chỉ có 1 người là cha hoặc mẹ hay là góa phụ.
ふじんきょうれいかい

Một đoàn thể với tên gọi là 婦人共励会、mở chương tình trợ giúp đặc biệt để tìm
việc làm. Chương trình học có 2 lớp học: lớp thứ 1 là công việc văn phòng tại các phòng

ちょうざいやっきょく じ む

か い ご しょく いん

thuốc ( 調 剤 薬 局 事務)– lớp thứ 2 là công việc của người nhân viên y tá (介護 職 員
しょにんしゃけんしゅう

ちょうざいやっきょく じ

む

か い ご じ む しょく

初任者 研 修 ). Nếu với ước muốn công việc làm là : 調 剤 薬 局 事務 hay là 介護事務 職 ,
thì khi tham dự một trong 2 lớp học này – trong suốt thời gian thụ huấn không được vắng
ちょうざいやっきょく じ む

かいご じ

む こうざ

mặt. Lớp 調 剤 薬 局 事務 và lớp 介護事務講座 - được kéo dài từ thứ ba, ngày 25 tháng 10
đến thứ năm, ngày 15 tháng 12 – mỗi tuần có 3 lần vào: thứ ba; thứ năm và thứ sáu. Tổng
cộng là 22 lần; khóa học chỉ nhận tối đa là 7 người – tiền dụng cụ ấn loát cho toàn khóa là
か い ご しょくいんしょにんしゃけんしゅう

11.110 yen . 介護 職 員初任者 研 修 , bắt đầu từ thứ hai, ngày 17 tháng 10 đến thứ hai,
ngày 19 tháng 12; mỗi tuần có 2 ngày học : thứ hai và thứ năm; tiền dụng cụ ấn loát là
ふじんきょうれいかい

13.978 yen. Đơn xin có thể mang thẳng hay Fax về 姫路市 婦人共励会, hạn cuối là 27
tháng 9 và buổi phỏng vấn thực hiện vào thứ hai, ngày 3 tháng 10. Muốn biết thêm chi tiết、
liên lạc với đoàn thể này qua

số Tel: 079 - 222 – 704 hay qua

し え ん か

こども支援課 số Tel: 079 - 222- 2132
てがらやま

☆/ Sau đây là phần giới thiệu nôi dung lễ hội mùa thu Autum-Festival手柄山
Năm này lễ hội mùa thu Autum-Festival ở Tegara Yama, được tổ chức kéo dài từ
てがらやまこうりゅう

thứ bảy ngày 17 tháng 7 đến chủ nhật, ngày 2 tháng 10; tại các nơi là: 手柄山 交 流 station,
すいぞくかん

みどり

そうだんしょ

おんしつしょくぶつえん

へ い わ しりょうかん

て が ら ゆうえん

水族館、 緑 の相談所、温室 植 物 園 、平和資料館、手柄遊園. Đặc biệt trong ngày chủ
nhật 25 tháng 10, có 2 lần show biểu diễn của Samurai – một lúc 10 giờ 45 sáng và 2 giờ 45
て が ら や ま こうりゅう

trưa. Ngày chủ nhật, 2 tháng 10, từ 10 giờ sáng đến 3 giờ chiều, tại 手柄山 交 流 station –
là một quản trường rộng nằm trên đỉnh núi có triển lãm những chiếc xe thời xưa. Trong thời
gian lễ hội, có trưng bày về hình ảnh monorail xưa của thành phố Himeji; và theo dự trù vào
ngày thứ bảy, chủ nhật cũng như ngày lễ nghỉ có hàng quán bày bán như: Eki-soba….Và
cùng trong thời gian này, tại hơn 3 trong số địa điểm hành lễ có tặng quà như: những cục
gôm – tẩy ngộ nghỉnh hay những bó hoa. Thêm vào đó nếu đóng dấu đi giáp vòng 6 vị trí
てがらやま

にんていかん

được nhận 「手柄山マスター認定缶バッジ」cùng món quà cầm tay. Món quà cầm tay
て が ら や ま こうりゅう

này nhận ở 手柄山 交 流 station.

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

