FM Genki
Bài phát thanh lần thứ

14

dành cho

năm 2019 tháng 10 ngày 20 và ngày 27

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 Naga-Shima
Trong tháng 10 với nhiều ngày lễ hội – và đặc biệt có một lễ hội mới du nhập
vào Nhật Bản, được những người trẻ tuổi yêu thích; đó là Halloween, sẻ được tiến
hành vào ngày 31 tháng 10. Lể hội còn được gọi hội hóa trang, theo phong tục lễ
hội thì vào ngày này, nhiều người hóa trang mang mặt nạ với nhiều hình thù kỳ
quái đến nhà ngươi hàng xóm. Tuy nhiên, có một vài tai nạn đáng tiếc đã xảy ra,
nên cẩn thận trong phương thức vui chơi. Thôi mọi người vui chơi trong ngày
Halloween với những cẩn thận

☆/ Mở đẩu chương trinh phát thanh hôm nay là thông tin về việc tuyển mộ con em
よう ち えん

ほ いくえん

にんてい こ

えん

れい わ

vào幼稚園 ・保育園 認定子ども園 năm令和 thứ 2.
Thành phố Himeji, thông báo cho biết về chương trình thâu nhận trẻ em vào các
よう ち えん

ほ いくえん

こうりつよう ち えん

trường 幼稚園 ・保育園.Để vào các nhà trẻ 公立幼稚園,thì dành hãy đến nhận
đơn tại các nhà trẻ công lập này về điền chi tiết và nộp lại các nơi này, trong hạn kỳ
từ ngày 15 đến ngày 31 tháng 10. Và chú ý đến hạn kỳ này có khác nhau tại một
vài nơi khác.
ほ いくえんにんてい

えん

Riêng 保育園認定こども園, nhận đơn xin từ tháng 11, ngày 1 đến ngày 29, trên
ゆめさき

こうでら

やすとみ ほ けんふく し

tầng 2 của tòa hành chánh Himeji, và 夢前・香寺・安富保健福祉 center còn có
しらはま し し ょ

みなみ ほ けん

あ ぼし し みん

tại: 白浜 支所 ngày 8 tháng 11; tại 南 保 健 center ngày 10 tháng 9; 網 干 市 民
center ngày 11( tháng 10).
Đơn xin được bày, từ ngày 1 tháng 10 tại: tòa hành chánh Himeji, cùng các văn
phòng trực thuộc・các cơ quan service công cộng・cơ quan bảo hiểm sức khỏe・
các cơ sở nhà trẻ.
よう ち えん

ほ いくえん

にんてい こ

えん

Ngoài ra để sử dụng 幼稚園 ・保育園・認定子ども園, còn có nhiều chi tiết như
số tuổi và điều kiện giáo dục cần thiết cần được xác định. Có thể đến xác nhận tại
nhà trẻ muốn vào hay tại tòa hành chánh.
ほ いくえん

にんてい こ

えん

Muốn biết thêm chi tiết hay có điều không rỏ về 保育園・認定子ども園 liên
ほ いく か

lạc với ban こども保育課 của thành phố Himeji qua số Tel: 079- 221- 2313
こうりつよう ち えん

がっこう し どう か

Về 公立幼稚園 liên lạc với 学校指導課 qua số Tel: 079- 221- 2762.

☆/Tiếp theo đây là thông báo mới về renewal home-page trang Web phổ biến
thông tin thông thường của thành phố Himeji
Nhằm cho việc sử dụng được dể dàng hơn các thông tin thông thường được
phổ biến qua home-page của thành phố. Thiết bị mới được thiết lập đính kèm;
đó là nút 「ふりがな」.
Sự việc này nhằm giúp cho người ngoại quốc và con em trong việc đọc chữ
Kanji. Khi ấn vào bên phải dấu chữ furigane này thì toàn bộ bản văn này những
chữ Kanji có đính kèm chữ furigana bên trên. Và thao tác này có hiệu lực trong
nhiều home- page và category của thành phố.
Thành phố Himeji, thông báo việc renewal - tân trang này nhằm giúp cuộc sống
được dể dàng hơn.

☆/ Tiếp theo là thông tin nội dung huấn luyện phòng tai và quốc dân phòng vệ
của thành phố Himeji.
Tháng 11 ngày 10, thành phố Himeji tổ chức buổi huấn luyện phòng tai
そうごうぼうさいくんれん

総合防災訓練. Như chúng ta đã biết Nhật Bản là quốc gia có nhiều vụ động
đất. Trong những năm gần đây, lại còn có nhiều trận mưa to cùng nhiều thiên
tai khác xảy đến với đời sống nên cần có những chuẩn bị đối kháng và hữu biết
cần thiết.
そうごうぼうさいくんれん

総合防災訓練 là huấn luyện như về động đất ; lũ lụt nhằm giúp cho mọi
người có được nhận định một khi có sự việc xảy để có một phương thức phòng
vệ hữu hiệu với những chuẩn bị hoàn hảo. Chương trình bắt đầu từ 10 giờ sáng
đến chính ngọ.
そうごうぼうさいくんれん

Cùng thời gian với 総合防災訓練,có thực thi huấn luyện quốc dân phòng
こくみん ほ ご くんれん

vệ 国民保護訓練 với nhưng phân giải giả định nhằm nhằm giúp có nhận định
nếu sự thật xảy ra. Đia điểm là エコパークあぼし、để đến nơi này có thể
dùng xe điện Sanyo đến ga Aboshi , đoạn dùng shuttle-bus đến nơi này không
mất tiền.
き

き かん り しつ

Muốn biết chi tiết, liên lạc với 危機管理室 qua số Tel: 079- 223- 9594

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

