FM Genki
Bài phát thanh lần thứ 3

dành cho

năm 2020 tháng 5 ngày 3 và 10

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
Chúng ta bước vào tiết trời những ngày đầu của tháng 5. Tại Nhật Bản có
một việc mà nhiều người dùng, đó là đào lấy gốc trà tại một số vùng là vật may
mắn có thể làm quà đình hôn. Và một chuyện vô cùng thú vị là sau 88 ngày đêm
tính từ ngày Lập Xuân

はちじゅうはち や

‘‘八 十 八夜 ’’, nụ trà xanh được hái này được cho rất
はちじゅうはち や

là tốt. giống bài đồng dao của các trẻ em Nhật thường hay hát ‘‘八 十 八夜 ’’

☆/Mở đầu chương trình phát thanh hôm nay là thông báo về triển hạn đơn xin
gia hạn cư trú cho những người đao hạn kỳ .
Từ tháng 3 đến tháng 6, người ngoại quốc đáo hạn kỳ tư cách cư trú hết hạn;
phải thay đổi gia hạn, thì thời gian làm đơn xin thay đổi tư cách tạm trú được
được kéo dài thêm. Vì lý do phòng ngừa sự lan truyền của Cotona-virus loại mới,
và để làm hòa hoãn tránh tình trạng chen lấn tại phòng nộp đơn – đối sách cho
người muốn nộp đơn xin thay đổi tư cách cư trú. Người có tư cách cư trú hết hạn
phải thay đổi, trong thời hạn từ tháng 3 đến tháng 6, thì được kéo dài thêm 3
tháng từ ngày hết hạn. Có thể làm đơn xin lúc nào trong thời gian kéo dài.
Ngoài ra với người có thời gian cư trú ngắn hạn, muốn trở về nước mình bị
gặp khó khăn thì có thể được kéo dài thêm từ 30 ngày đến 90 ngày.
おおさかしゅつにゅうこくかん り きょく

Muốn biết chi tiết, liên với 大阪 出 入 国管理 局 với số Tel: 06- 4703- 2100.

こく

☆/Tiếp theo là thông tin về tuyển mô volunteer cho lễ hội lần thứ 25 Himeji 国
さいこうりゅう

際交 流 Festival
こくさいこうりゅう

Himeji 国際交 流 Festival lần thứ 25, được tổ chức vào ngày 25 tháng 10, từ
10 giờ sáng đến 3 giờ chiều, tại công viên Ote-mae. Không chỉ là cơ hội vui chơi
trao đổi văn hóa mà còn là cơ hội để thể nghiệm nhiều sự kiện. Vì vậy, để vận
ひめ じ

し こく さい こう りゅう

hành chương trình lễ hội 姫路市国際交 流 センター cần nhiều người thiện
nguyện trợ giúp tại các khu vực như: gian hàng ăn quốc tế - điều hành Stageperformance – thể nghiệm dị văn hóa – khu đa văn hóa – trợ giúp điều hành an
ninh điều hành chương trình. Thiện nguyện viên cần tham gia không chỉ vào
ngày lễ hội mà cần tham giả các sự kiện như tại các buổi họp giải thích – thực
tập trước ngày khai diển.
Thiện nguyện viên phải là người đang sống hay làm việc trong thành phố
Himeji hay khu vực lân cận, nên có tuổi nhiều hơn học sinh cấp 3. Nếu co hứng
thú trong công việc, vui lòng ghi danh với các chi tiết: số bưu cục, địa chỉ, tên
họ, phái tính, số tuổi, số điện thoại, địa chỉ E-mail, khu vực muốn trợ giúp, và
nếu là sinh viên, vui lòng ghi thêm tên trường và năm lớp đang theo học – gửi về
ひ め じ し こくさいこうりゅう

姫路市国際 交 流 センター, có thể bằng bưu thiếp, fax. Hạn cuối ghi danh là
ngày chủ nhật 31 tháng 5. Ngoài ra có thể ghi danh trực tiếp vào Home-page của
ひめ じ

し こく さい こうりゅう

ひめ じ

し ぶん か こく さいこう りゅう ざいだん

姫路市国際交 流 センター hay 姫路市文化国際交 流 財団. Ngoài ra thiện
nguyện viên tại stage và quảng trường giao lưu để performance, theo chương
trình tuyển mộ khai diễn bắt đầu tháng 6.
Ban tổ chức kêu gọi mọi người tham gia đông đảo.

ひめ じ

し ぶん か こくさいこうりゅうざいだん

☆Tiếp theo là thông tin về tân trang Home page 姫路市文化国際交 流 財団
ひめ じ

し ぶん か こくさいこうりゅうざいだん

Kể từ tháng 4 qua Home page 姫路市文化国際交 流 財団, được tân trang,
“renewal” đổi mới để cho việc sử dụng được dể dàng hơn. Những biểu thi được
sử dụng với những từ ngữ dể hiểu – icon – biểu tượng được minh hoa, những
thông tin muốn biết dể tìm hơn. Và những biểu thị được đối ứng với Smartphone, nên qua smart-phone có thể tìm được dể dàng hơn.
Home-page được cải tiến để dể dàng tìm thông tin cần thiết trong đời sống
thường nhật – nhớ vào xem nhé !
Chương trình phát thanh hằng tuần đến đây là chấm dứt.

