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 đang bước vào mùa Hoa Đào nở. Năm này hoa đào nở sớm hơn
so với thường năm. Hẳn là mọi người chuẩn bị đi ngắm
ở một nơi nào rồi chứ! Để buổi ngắm hoa được vui vẻ
trọn vẹn nhớ theo dỏi dự báo thơi tiết nhé!
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✩ Mở đầu là nội dung ngắm hoa đào đêm hay「姫路 城 夜 桜 会」
よ ざくら か い

は なあ か

Cho đến ngày 11 tháng 4, có tố chức 夜 桜 会「華灯り」 ở cỗ thành Himeji.
わ

が さ

Với chủ đề 和傘, tại Nhật, từ xa xưa ô dù Nhật là đươc xem như là lá bùa
hộ mệnh. Tại khu phía tây của thành Himeji có khu công viên tròn 「西の
丸庭園」, hoa Anh đào được đèn thắp sáng, hoa đào và dù Nhât được
Projection mapping rất là vui mắt. Chương trình được trỉnh chiếu từ 6 giờ
chiều đến 8 giờ đêm nên ngưởi vào cỗ thành cuối cùng là lúc 7 giờ rưỡi tối.
Tiền thưởng ngoạn cho người lớn là: 600 yen; trẻ em: 200 yen trẻ em chưa
đi học không mất tiền. Nếu muốn vào cỗ thành, thì trước đó
phải vào trang Web ghi danh trước để lấy vé. Trẻ em vào cửa
không mất tiền cũng như người vào cửa không mất tiền cũng
đều phải ghi danh trước. Có thể ghi vào đúng ngày đó nhưng
có thể không còn vé vào ngày đó.

よ やく

Web予約は
こちらから

Biết thêm chi tiết về việc ghi danh lấy vé hảy vào Web「アソビュー！」
hay Tel: 050-3537-9828. Một điều cần chú ý là qua điện thoại không thể ghi
danh để lấy vé!
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✩/ Tiếp theo là phần giới thiệu Matching「Utteco Katteco」
う っ て こ

Thành phố Himeji bắt đầu dự án Matching- service với tên gọi là「Utteco
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Katteco 」 là; bằng việc mua thực phẩm còn thừa tại Super market và
restaurant trong thành phố Himeji có thực phẩm còn thừa, để bán với giá rẻ.
Đặc biệt việc này giúp cho cửa hàng có thức ăn tốt đồng thời giảm thiệt hại
phải hủy hoại thức ăn còn ăn được.
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Để sử dụng được「Utteco Katteco」, cần phải làm Account; bằng việc
vào page chuyên dụng của Home-page của thành phố hay apply là Himeji Plus
「ひめじプラス」. Việc làm account này không mất tiền.
Vào trang chuyên dụng này, tìm thấy có món thức ăn muốn
mua, có thể đặt trước cái đã rồi đến mua trực tiếp đều được.
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Biết thêm chi tiết liên lạc với「姫路市役所 Recycle 推進課」
Tel: 079 - 221 - 2406

Utteco Katteco
せん よう

専用ページ
「タベスケ」

✩ Sau cùng là thông báo về khai giảng lớp Nhật ngữ tại Egret Himeji
Lớp Nhật ngữ Egret Himeji khóa 1 đang bắt đầu nhận ghi danh. Khóa học
gồm từ: Sơ cấp A∼F, cùng 1 lớp sơ cấp trung và 1 lớp trung cấp. Lớp trung
cấp học vào ngày thứ bảy, các lớp còn lại học vào ngày chủ nhật. Giở học 1
lần là 1 giờ 30 phút, toàn khóa có 10 lần. Khóa chủ nhật bắt đầu từ ngày 9
tháng 5; khóa trung cấp ngày thứ bảy bắt đầu từ ngày 8 tháng 5.
Học phí toàn khóa là 3,000 yen; phụ phí in ấn loát được
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tính riêng. Ghi danh tai văn phòng 姫路市文化国際交

りゅう ざ い だ ん

流 財団 trên tầng 3 cao ốc Egret. Vì tình trạng truyền nhiểm lây lan của

Corona-Virus nên mỗi lớp học chỉ có 10 người. Số người ghi danh tham dự
khóa học ghi danh đến đúng số là khóa sổ. Nếu có thể được nên sớm ghi
danh trước ngày khai giảng. Nếu không biết mình phải theo học lớp nào hay
điều gì khác vui lòng liên lạc với
ひ

め

じ

し ぶ ん か こ く さ い こ う り ゅう ざ い だ ん

姫路市文化国際交流財団 Tel: 079-282-8950

