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
Một từ ngữ thường hay đươc nghe nhắc đến mỗi khi mùa thu trở về
あき

よ なが

- đó là 「秋の夜長」 hay “đêm thu dài”. Thật vậy, theo chu kỳ tiến
hóa của vạn vật thì từ thu sang đông, đêm ngày càng dài hơn. Và cũng
là thời gian mát dịu để cho mọi người vui chơi với sở thích bên ngoài.
Cố tận hưởng những đêm dài mát dịu.

☆ Mở đầu chương trình phát thanh là thông báo về việc thâu nhận trẻ em và nhà
trẻ công lập và nhà giữ trẻ qui định trong thành phố Himeji
こうりつ ほ いくしょ

にんてい

えん

Nhà trẻ công lập (hay 公立保育所 và nhà giữ trẻ qui định (認定こども園
trong thành phố Himeji, bắt đầu thâu nhận trẻ vào các cơ sở cho năm Lệnh Hòa 3
hay 2021 này từ tháng 11 ngày 2. Chương trình giáo dục tại các cơ sở này dành cho
trẻ có số tuổi từ 0-5 tuổi.
Một điều kiện cần thiết khác cần có là phụ huynh phải đi làm việc hơn 48 giờ
trong 1 tháng hay nhờ họ hàng trông giữ. Và khi nộp đơn xin ở phòng giáo dục của
thành phố hay cơ sở chỉ định, sẻ được nơi này xác nhận đơn xin – sau đó sẻ được
nơi này thông báo
Đơn xin được thâu nhận từ tháng 11 ngày 2 cho đến ngày 30 – trên tầng 2 của
ほ いく か

やすとみ

ゆめさき

thành phố Himeji tại ban こども保育課, 安富・夢前・
こうでら ほ けんふく し

いえしま じ

む しょ

香寺保健福祉サービスセンター, 家島事務所 sáng từ
8 giờ 35 đến 5 giờ 20. Ngọai trừ ngày thứ bảy, chủ nhật và

しらはま し しょ

ngày lễ nghỉ. Và đặc biệt riêng tháng 11 ngày 6 tại 白浜支所 tháng 11 ngày 7 và 8
みなみ ほ けん

あ ぼ し し みん

tại 南 保健センター tháng 11 ngày 9 tại網干市民センター, đều có thâu nhận
こうりつ ほ いくじょ

vào các ngày này. Đơn xin vào nhà trẻ công lập (hay 公立保育所 và nhà giữ trẻ
にんてい

えん

qui định (認定こども園 , được trưng bày các văn phòng địa phương, trung tâm
phục vụ công ích, tòa hanh chánh trườc nhà ga, các nhà giữ trẻ địa phương hay mẫu
giáo qui đinh khu vực.
ほ いく か

Biết thêm chi tiết trực tiếp đến ban こども保育課, hay qua Tel 079- 221- 2313.

☆ Tiếp theo là thông báo về lịch trình HIMEJI CASTLE NINJA NIGHT 2020
Tháng 10 ngày 30 cho đến tháng 11 ngày 8, để thực hiện chương trình HIMEJI
CASTLE NINJA NIGHT 2020, và để thể nghiệm với ‘theme’ là ninja ở cỗ thành
Himeji, nên vào thời gian thực hiện khu vực đươc thắp sáng.
Thời gian bắt đầu từ 6 giờ chiều đến 9 giờ tối, người vào xem cuối cùng là lúc 8
giờ tối. Mỗi ngày chương trình thực hiện vào các giờ: 6 giờ 30, 7 giờ 10, 7 giờ 50
và 8 giờ 30 chương trình thực hiện vòng tròn từ trước đến sau do đoàn thể Nija
show thực hiện. Người tham dự, có khoảng cách vòng ánh sáng ấn định theo
distance- social, và nếu muốn có thể mượn được những chiếc đèn lổng original.
Vé vào cửa cho người lớn là 1000 yen học sinh cấp 3 là 300 yen – nhưng mua
bằng phiếu trước ngày trình diễn: người lớn 800 yen học sinh cấp 3 là 240 yen. Trẻ
con chưa đi học không mất tiền. Mua vé trước có thể vào homepage E-plus hay đến Family-mart, hoặc Seven-eleven.
Biết thêm chi tiết vào Home-page của HIMEJI CASTLE
NINJA NIGHT 2020
こくさいこうりゅう

☆ Sau cùng là phần giới thiêu triển lãm ảnh 「わたしの国際 交 流 」
ひめ

Từ tháng 10 ngày 22- thứ năm đến tháng 11 ngày 4 – thứ năm, 姫
じ

し ぶん か こくさいこうりゅうざいだん

路市文化国際交 流 財団, sẻ thực hiện buổi triển lãm ảnh với chủ
こくさいこうりゅう

để 「わたしの国際交 流 」, ở tầng thứ 1 của cao ốc Egret. Với
những người đang sống trong thành phố Himeji thể hiện hình ảnh

giao lưu quốc tế có đuợc, - qua đó những tác phẩm được tuyển lựa để triển lãm.
Các bức ảnh với nhiều episode được gộp chung lại để triển lãm. Mọi người cố đến
tham dự để cảm nhận sinh hoạt giao lưu quốc tế.
ひめ じ

し ぶん か こくさいこうりゅうざいだん

Biết thêm về chương trình liên lạc với 姫路市文化国際交 流 財団 hay điện
thoại với Tel: 079- 282- 8950.
Chương trình phát thanh hằng tuần đến đây là chấm dứt.

