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
つき

Chúng ta đang bước vào mùa thu – để thưởng nguyệt -月
み

見.Năm này ngày rằm trung thu rơi vào ngày 15 tháng 10. Vào
ngày này, nếu không thể ra ngoài chỉ cần mở cửa sổ, tựa cửa
hưởng bầu không khí mát trong sương đêm ngắm trăng hay
ngắm chị Hằng và tìm chú Cuội.
ひめ じ じょうかんげつかい

☆Mở đầu chương trình là thông tin về 姫路 城 観月会
ひめ じ じょうかんげつかい

姫路 城 観月会 hay buổi thưởng nguyệt hằng năm được tổ chức tại cỗ thành
Himeji – năm này vì ảnh hưởng dịch bệnh của Corona virus nên bị đình chỉ, nhưng
mọi người có thể thương thức qua Internet. Vào xem không mất tiền. Lễ hội văn
hóa truyền thống được thực thi, “present” theo như trình tự.
Trực tiếp truyền hình qua on-line, ngày 1 tháng 10, thứ năm, từ
6 giờ 45 phút chiều đến 8 giờ tối. Biết thêm chi tiết, vào home-page
かん げつ かい

かんげつかい

観月会HP

観月会.
ひめ じ

しえん

☆ Tiếp theo là nội dung là thông tin về lớp perso-com do 姫路しごと支援セ
ンター tổ chức.
ひめ じ

しえん

姫路しごと支援センター tổ chức, lớp vi tính nhằm trợ giúp trong công
việc tìm việc, cho những ai muốn học, không mất tiền. Lớp học được tổ chức

3 lần trong tháng 10 vào các ngày: 2, 9 và 16. Thời gian từ 1
giờ trưa đến 4 giờ chiều, địa điểm là “じばさんびる”, ở phía
nam nam nhà ga Himeji. Lần 1 và lần 2 là về Word và lần 3 về
ひめ じ

Excel. Để tham dự khóa học cần phải đến ghi danh姫路しご
し えん

どお

と支援センター. Trước tiên cần đến center năm trên đường “みゆき通り”
để ghi danh cho người có thể đên ghi danh trực tiếp hay có thể qua điện thoại
nếu không đến được.
ひめ じ

し えん

Biết thêm chi tiết, liên lạc với姫路しごと支援センター
Qua số Tel: 079 – 284 – 7910.

☆Sau cùng là thông báo về số phát hành tạp chí 「VIVA!ひめじ」
ひめ じ

し ぶん か こくさいこうりゅうざいだん

「VIVA!ひめじ」do 姫路市文化国際交 流 財団 phát hành, năm này là lần
thứ 4, nhằm thông báo những thông tín, hướng dẩn cần thiết cho người ngoại
quốc đến sinh sống hay làm việc tại thành phố Himeji. Số báo phát hành lần tới
vào tháng 9 ngày 20, là số 74. Đặc biệt trong số 74 này, đặc biệt chuyên bàn về
こくせいちょう さ

như: kiểm tra dân số “国勢 調 査”; sự lan truyền nguy hiểm của Corona virus
chủng lọai mới; thông tin liên quan đến mùa thu lá vàng; ký sự về nấu cơm và
nhiều thông báo thú vị khác. Có ấn bản bằng tiếng Việt và tiếng Nhật có phụ
đề Hiragana bên trên để học.
Các ấn bản trung bày ở cao ốc Egret, tại các văn phòng dịch
vụ thông tin văn hóa, đến nhận miễn phí. Nếu có yêu cầu có thể
được gửi đến.
ひめ じ

し ぶん か こくさいこうりゅうざいだん

Biết chi tiết liên lạc trực tiếp với 姫路市文化国際交 流 財団

VIVA!ひめじ

Hay qua số Tel: 079- 282- 8950.
Chương trình phát thanh hằng tuần đến đây là chấm dứt.

