
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 

   Nói một cách thiết thực thì khí hậu mát dịu của mùa thu đã thật sự đến 

trọn vẹn. Nếu muốn nói chào mừng mùa thu đến phải nói là thú ăn của mùa 

hay “食
しょく

欲
よ く

の秋
あ き

”. Mùa thu với những thức ăn ngon có thể kể 

như: cá hồi, cá san-ma, nấm và còn có thêm nhiều trái cây 

ngon – nhớ tận hưởng tất cả nhé! 

 

✩Mở đầu là thông tin của thành phố Himeji về việc tuyển mộ trẻ em vào 

truòng mẫu giáo công lập và vườn giử trẻ được nhận định 

Thành phố Himeji thông báo cho biết từ ngày 1 tháng 11, băt đầu tuyển mộ 

trẻ em vào truòng mẫu giáo công lập và vườn giử trẻ 

được nhận định cho Reiwa 4 niên. Đối tương được nhận 

định để được giáo dục phải là trẻ em tử 0〜5 tuổi. 

Điều kiện cần phải có đủ và cần phải được xác nhân để vào vườn trẻ là gia 

đình có phụ huynh phải làm việc hơn 48 giờ nên không có thì giờ để chăm 

sóc con trẻ, v.v... Sau khi nộp đơn xin, thành phố sẻ cứu xét đơn xin, nhà trẻ 



có cần phải chăm sóc con em hay không? 

Đơn xin thâu nhận thời gian từ ngày 1 tháng 11 cho đến ngày 30. Đơn xin 

có thể nộp tại ban giao dục trẻ em trên tầng 2 của tòa hành chánh tỉnh hay  

hoặc tai, trung tâm phúc lợi sức khỏe Koudera, Yasutomi, Yumesaki, văn 

phòng Ieshima. Nghỉ thâu nhận đơn trong ngày thứ bảy chủ nhật và ngày nghỉ. 

Thêm vào đó thì cũng có thâu nhận tại tòa thị chính quận Shirahama ngày 

5 tháng 11; ngày 6 vả 7 tháng 11, tại phòng phúc lợi tổng hợp; ngày 8 tháng 

11 trung tâm công dân Aboshi. Đơn xin có để tại ban giao dục trẻ, tại từng 

tòa thị chính quận, chi nhành tòa thị chinh trước nhà ga và tại tưng nhà trẻ, 

vườn trẻ đươc xác nhận đều có phân phối. 

Có điều cần hỏi, liên lạc với ban giáo dục trẻ em tại tòa hành chánh thị cuả 

Himeji hay liên lạc qua số Tel: 079-221-2313 

 

✩Tiếp theo là nội dung sự kiện ban đêm シロノヒカリ tại cỗ thành Himeji 

Từ ngày 27 tháng 10 đến 7 tháng 11, cỗ thành Himeji triển khai việc thắp 

sáng cỗ thành vào đêm tối. Cỗ thành Himeji được thắp bằng ánh sáng trắng 

Laser, tuy nhiên cỗ thành tùy thuộc vào từng ngày màu sắc ánh sáng được 

thay đổi, điều này khiến cho cổ thành có hình ảnh vui mắt lạ thường. Nếu 

được ngắm nhìn cỗ thành trong đêm tối trong bầu không khí đăc biệt thật là 

một điều vui thú, mọi người có ý đinh thưởng thức hay không? 

Thời gian đặc biệt đó là từ 5 giờ chiều đến 9 giờ đêm. Vào cỗ thành đến 

giờ rưởi đêm. Vé vào cửa cho người lớn: 1000 yen; học sinh từ tiêu học đến 



trung học cấp 3 là 300 yen. 

Biết thêm chi tiết liên lạc với văn phòng quản lý cỗ thành hay 

                          Qua số Tel: 079-285-1146 

 

✩Sau cùng là thông tin về phiên chợ đồ sành sứ toàn quốc 

Từ ngày 30 tháng 10 đến ngày 3 tháng 11, có khai diển phiên chợ đồ sành sứ 

toàn quốc ở 大
おお

手
て

前
まえ

公
こう

園
えん

. Có hơn 30 cơ sở làm đồ sành sứ trên toàn quốc tham 

dự. Vào các ngày 30 và 31 tháng 10; cùng ngày 31 tháng 11 tại các cửa hàng 

mua bán có thưc hiện trỏ Stamp-rally. Các cửa hàng kêu gọi 

đên mua đồ sành sứ và khuyên khich sử dụng phiếu tặng mua 

hàng ở phố mua bán. Thời gian là từ 10 giờ sáng đến 5 giờ đêm.  

Thêm vào đó cùng thời gian này 大
おお

手
て

前
まえ

公
こう

園
えん

 có tổ chức festival đồ da 

cùng với lễ hội kẹo bánh Himeji. Cùng ngày cùng lúc có 3 lể hội đồng tổ 

chức: đồ sành sứ - đồ da – kẹo bánh; thật vui phải không!? Sao không tham 

dự ! Biết thêm chi tiết liên lạc với Phòng khuyến khuyến khích thương mại   

tòa hành chánh thị cuả Himeji hay Qua số Tel: 079-221-2522  

Và điều cần chú ý! Từng sự kiện - vì ảnh hưởng truyền nhiểm lây lan của 

Corona-virus loại mới nên có thể bị triển khai thời gian hay tam dừng. 

Vì thế trước khi tham dự, vui lòng nhớ xác nhận thông tim mới nhất. 

 

Chương trình phát thanh hằng tuần đến đây là chấm dứt 


