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

✩ (1/3) Nhân ngày đầu năm gửi đến quí thính giả cùng gia quyến lời
cẩu chúc tốt đẹp nhất. Và nhớ đón nghe chương trình phát thanh tiếng
Việt với những thông tin thông báo cần thiết trong đời sống.

✩ (1/10) Ngày 16 và 17, là ngày thi trắc nghiệm vào các trường đại học. Thi trắc
nghiệm do trunng tâm thi vào các trường đại học tổ chức, lần này lá lần đầu tiên
trong năm này. Vi sự truyền nhiểm lây lan của Corona-virus nên cuộc thi nhập
học vào đại học so với năm trước khác nhau rất nhiều nên cần chú ý nhiều, cầu
tất nhiều may mắn
や

☆ Mở đầu chương trình phát thanh là thông tin về lễ hội とんど焼き
や

とんど焼き là lễ hội, tập trung những vật dụng cầu cúng trong năm cho được
や

khỏe mạnh như rơm rạ hay tre, gom lạ để đốt. とんど焼き là lễ hội đốt vật cầu
xin khỏe mạnh cho 1 năm. Ngoài ra, sau khi chấm dứt lễ hội này còn là ngày lễ
しょうがつかざ

お 正 月 飾り, lễ dọn dẹp vật dụng cầu cúng trong năm.
や

Năm này ngày thực thi lễ hội とんど焼き, là ngày 15 tháng 1,
tuy nhiên việc tiến hành tùy theo cư dân đang sống tại các vùng
かいらんばん

はりまのくにそうじゃ

đất tự trị. Có thể xem tại ở tại 回覧板. Riêng tại 播磨国総社, tiến
や

hành lễ hội とんど焼き này vào ngày 14 tháng 1 đến ngày 16
tháng 1. Từ sáng sớm ngày 14 tháng 1 bắt đầu nhóm, lửa cháy

kéo dài đến tối ngày 16 tháng 1.

✩ (1/3) Tiếp theo là thông báo về buổi giải thích tổng hợp tìm
せつめいかい

せいばん

việc cho khán hộ sinh 説明会 in 西播
Khán hộ sinh đang theo học hay nghỉ việc muốn đi làm, có buổi giải thích với
ちゅうばん

せいばん

tổ hợp của 27 bệnh viện trong vùng 中 播và 西播. Có người phụ trách nhận
người mới làm tại các bệnh viện tai các vùng này đến cùng giải thích trực tiếp.
Ngày 17 tháng 1, có khai diển buổi thuyết trình giải thích tại cao ốc Egret, ở đại
thính đường あいめっせ Hall, từ 2 giờ 5 phút trưa đến 4 giờ. Tham dự không mất
tiền nhưng phải có mặ trước giờ khai diển.
ひょう ご けんかん ご きょうかい

Đơn xin download từ Home-page của 兵 庫県看護 協 会, điền chi tiết và gửi
đến nơi nhận qua Fax hay bưu điện. Hạn cuối là thứ ba ngày 5 tháng 1.
Vào ngày này, nhằm ngăn ngừa tránh sự lan truyền, người tham
dự vui lòng mang theo mask cá nhân.
ち いき い りょうすいしん か

Biết thêm chi tiết, liên lạc thẳng với 地域医 療 推進課 ở tòa

かん ご しょくごう どう

看護 職 合同
しゅうしょくせつ めい かい

hành chánh Himeji. Hay qua Tel: 079- 221- 2309

就 職 説明会
せい ばん

in西播

✩(1/10)Tiếp theo là thông tin về việc ghi danh vào hệ thống thông báo thiên tai
khẩn cáp bằng digital miển phí
Chương trình thông báo tin tức thiên tai khẩn cấp bằng digital sẽ khởi động vào
tháng 4 này. Chính vì vậy, để xác nhận sự vận hành của mạng lưới thông tin nên
từ trung tuần tháng 1 đến hạ tuần tháng 2 , hệ thống trắc nghiệm để xác nhận mọi
người có nhận đủ hay không. Trong thời gian trắc nhiệm, muốn biết chi tiết ngày
hội tự tri và tòa hành chánh đén viếng, hảy vào Home-page để xác nhận. Ngoài
ra, khi thực thi, từ Home-page này có truyền tải thông tin qua đó có thể điều chỉnh
độ lớn của âm thanh để nghe.
ひめ じ

し

き

き かん り しつ

Biết thêm chi tiết, đến thẳng 姫路市危機管理室 hay qua số
Tel: 079-223-9600

ぼう さい む せん おん せい

防災無線音声

や かんちゅうがっこう

☆ Sau cùng là phần giới thiêu nội dung thể nghiệm lớp夜間 中 学校
や かんちゅうがっこう

Lớp 夜間 中 学校 được thực thi, nhằm giúp cho ngoại
quốc đang sống tại Nhật Bản, vì lý do nào đó chưa được
ぎ

む きょういく

hưởng chế độ 義務 教 育 , để vào lớp học này ngày
や かんちゅうがっこう

thường. Một khi học hết lớp夜間 中 学校 , tốt nghiệp
được chứng nhận tốt nghiêp trung học. Việc học được miển phí hoàn toàn.
ほうじょうぐち

ひめ じ

し りつそうごうきょういく

Ngày 22 tháng 1 năm 2021, thứ sáu, tại北 条 口có 姫路市立総合 教 育
Center, thực thi buổi khai thể nghiệm – bắt đầu từ 5 giờ chiều đến 7 gờ tối.

Đơn

ひょう ご けんきょう

ghi danh bắt đầu từ ngày 12 tháng 1, có thể gửi bằng FAX gửi đến 兵 庫県 教
いく い いんかい ぎ

む きょういく か

育委員会義務 教 育課，đơn xin có thể download từ Home-page này. Ngoài ra
こくさいこうりゅう

tại 国際 交 流 センターcũng có thủ tục như tương tự.
ひめ じ

し きょういく き かく か

Biết thêm chi tiết liên lạc với 姫路市 教 育企画課 hay Tel: 079- 221-2779
Chương trình phát thanh hằng tuần đến đây là chấm dứt.

