FM Genki

Phát thanh bằng Tiếng Việt
lần thứ 17 dành cho

năm 2020 tháng 12 ngày 6 và 13

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
Năm này, mùa đông so với thông lệ hằng năm có nhiều ngày nóng hơn, thêm
vào đó biên độ sai - giữa nóng và lạnh khá cao khiến cho cơ thể khó đối ứng
kịp thời dể sinh ra bệnh cảm cúm nên chú ý giữ gìn sức khỏe.
Khi tắm nhớ ngâm mình lâu trong hồ nước ấm, để được khỏe
manh trong suốt đông.

☆ Mở đầu chương trình là thông báo từ đại sứ quán Việt Nam tại Nhât Bản cho
người Việt muốn về nước
Hiện tại vì tình trạng lan tràn lây nhiễm do corona-virus loại mới, có người
muốn về nước đang gặp tình trạng khó khăn. Đại sứ quán Việt Nam cho biềt
chính phủ ra tay trợ giúp chuyến bay về nước cho người muốn về. Người Việt
muốn về nước hảy vào home-page của đại sứ quán lấy form ghi danh điền vào.
Biết thêm chi tiết vào home-page của đại sứ quan Việt Nam để xác nhận, trong
đó có địa chỉ E-mail và điện thoại với số Tel: 03- 3466- 3311.
Có điều cần chú ý đừng để thông tin cá nhân bị tiết lộ với các
website giả mạo để làm bất chính hay đoàn thể bất minh.

ざいにち

在日ベトナム
たい し かん

☆ Tiếp theo là nội dung thông báo về việc tuyển mộ con em vào

大使館

ほ う か ご じどう

放課後児童Club năm Lệnh Hòa thứ 3.
Thành phố Himeji thông báo cho biết nhằm trợ giúp cho phụ huynh như phải
đi làm việc, trong khi trẻ con, sau giờ học tại các trường tiểu học, đi học về nhà
ほ う か ご じどう

không có ai chăm sóc nên đã thực hiện chương trình 放課後児童Club hay nhà

trẻ và đang mở cuộc tuyển mộ. Lệnh Hòa 3 niên hay 2021, học sinh năm lớp 1
ほ う か ご じどう

đến năm lớp 3 tiểu học được ưu tiên ghi danh vào 放課後児童Club.
Đơn xin được thâu nhận cho cấp thấp, hạn cuối đến ngày 16 tháng 12. Và cho
toàn năm lớp, từ ngày 6 tháng 1 đến ngày 27.
ほ う か ご じどう

Điều kiện để được nhận vào 放課後 児童 Club là phụ huynh phải có giấy
chứng nhận là công nhân chính thức hay khế ước và mang đến nộp tại tầng thứ 9
trên tòa hành chánh. Hay tại trường tiểu học đang theo học. Đơn xin còn có thể
nộp vào ngày nhập học tại trường tiểu học đang theo học. Đơn xin có thể
そ う む か

download từ home-page của こども総務課.
Chi tiết về chi phí cùng nhiêu chi tiết khác cần biết
thêm được giả thích rỏ ràng trong home-page của こども
そ う む か

総務課. Hay Tel: 079- 221- 2719.
こ う こ えん

☆ Sau cùng là nội dung tuyển mộ tác phẩm cho Phto contest của 好古園
Công viên thông báo mở cuộc tuyển mộ tác phẩm phong cảnh 4 mùa cho
こ う こ えん

công viên. Tác phẩm lả ảnh được chụp về 4 mùa trong 好古園.
Tác phẩm phải có được từ sau Lệnh Hòa năm 2, về phong cảnh và là bức ảnh
chưa được trung bày tại bất cứ nơi nào khác.
Tác phẩm nếu có được, không do từ Trimming, cắt xén để ráp ghép nối hay
hình ảnh từ khuôn mặt riêng của một người nào đó thêm vào cũng không được
chấp nhận. Tác phẩm dự tranh, là một bức ảnh chỉ lên đến 4 màu.
Giả thưởng có nhiều loại, riêng giả thưởng của thị trưởng thành phố lả 50.000
yen; và nhiều giải thưởng khác là hiện kim cùng với quà kỹ niệm.
Hạn cuối nhận tác phẩm dự thi là thứ sáu, ngày 18 tháng 12.
Lễ phát thưởng là trung tuần tháng 1 năn Lệnh Hòa 3.
Tác phẩm dự tranh bắt đầu trưng bày từ ngày 23 tháng 1
こ う こ えん

ちょうおんさい

đến ngày 14 tháng 2 trong công viên 好古園 tại loby 潮 音 斎.
こ う こ えん

Biết thêm chi tiết liên lạc với好古園 qua số Tel: 079- 289- 4120
Chương trình phát thanh hằng tuần đến đây là chấm dứt.

