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
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☆みなさん、こんにちは。5月の初めから 6月の初めまでの時期を、夏の初めと書いて「初夏」
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といいます。気持ちのいい日差しと心地よい風が吹く、過ごしやすい時期ですね。

Thời gian từ đầu tháng 5 đến đầu tháng 6 là đầu hạ nhưng
しょ か

được viết và đọc là “初夏”. Đây được nói là thời gian thoải
mái nhất, khoảng khoái với những tia nắng ấm, cùng những
cơn gió thoảng mát.
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☆はじめに、姫路お城まつりのご案内です。
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☆ Mở đầu chương trình phát thanh hôm nay là lễ hội 姫路お城まつり.
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Lễ hội 姫路お城まつり, lần này là lần thứ 72, triển khai kéo dài từ ngày
20 đến ngày 22 tháng 5. Trong thời gian này có nhiều sự kiện được tiến hành.
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Ngày 20 tháng 5, từ 6 giờ chiều, tại quảng trường 三の丸広場 có trình
のう

diển “Nghệ thuật 能”, đây là kịch nghệ truyền thống của Nhật Bản. Ngoai
のう

số ghế ngồi chỉ định, có một số ghế miễn phí. Thêm vào đó thì kịch 能 cũng
được phát tan trên Youtube.
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Ngày 21 tháng 5, trước lộ trình Otemae có sao chép đoàn đám rước 大 名
ぎょうれつ
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行 列,tiếp đến đám rước là đoàn thể cư dân thành phố thực hiện. Đám 大 名
ぎょうれつ

行 列, xuất từ cỗ thành Himeji vào lúc 5 giờ chiều. Bên cạnh đó, có khán đài
đự dưng lên ở công viên Otemae để trình diển ca múa. Đến 6 chiều đòan ca
そ うおど

múa "総踊り", tổng hơp, trình diển trước đường Otemae. Tiếp theo là những
đoàn thể mặc áo quần sặc sở nhảy múa lần lược được giới thiệu tiến bước.
Đến ngày 22 tháng 5, chủ yếu là phần trình diển ở khán đài ở công viên
Otemae, từ 10 giờ sáng những đoàn thể được giới thiệu lên trình diển đa phần
với vũ điệu “よさこい”.
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Biết thêm chi tiết liên lạc với 観光課 của thành phố Himeji - hay qua số
Tel: 079-221-1520. Không may nếu trời mưa hay vì sự kiện nào đó, để biết
xác nhận có dừng hay không? Liên lạc với số Tel: 079-282-2012.
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☆つぎに、がん検診のご案内です。

✩ Tiếp theo là nôi dung chương trình khám ung thư.
Thành phố Himeji thông báo cho biết, sẻ thực thi chương
trình khám ung thư, nhằm sớm phát hiện để điều trị. Từ trung
tuần tháng 5 sẻ gửi đến đối tượng coupon khám bênh miển phí.
Tiếp theo đây là chương trình tùy theo đối tượng và loại để khám:
・20 tuổi, 30 tuổi; khám nguy cơ bị ung thư bao tử vả khám ung thư tử cung
・40 tuổi, 50 tuổi, 60 tuổi; khám ung thư bao tử, ung thư phổi, ung thư đại
tràng, ung thư vú, ung thư cổ tử cung, virus gây sưng gan
・Người 32, 34, 36, 38 tuổi; được khám ung thư cổ tử cung
・Người 42, 44, 46, 48 tuổi; đươc khám ung thư vú, cổ tử cung
・Người 52, 54, 56, 58 tuổi; đươc khám ung thư vú

・Người 45, 55 tuổi; được khám ung thư đại tràng, và virus gây sưng gan
・Người 65 và 70 tuổi; đươc khám virus gây sưng gan
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Biết thêm chi tiét liên lạc với 保健所 予防課 ở tòa hành chánh của
Thành phố Himeji.
Hay qua Tel : 079-289-1555.
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☆（5/1、8 のみ）最後に、ひめじアーティストフェスティバルのご案内です。

✩（5/1、8 のみ）Tiếp thẹo là nôi dung thông tin Himeji Artist Festival.
Ngày 14 và ngày 15 tháng 5, nơi phía bắc của cỗ thành Himeji, có công
viên Shiro-topia triển khai Artist Festival. Bao gồm các tác phẩm như về: đồ
gổ, đổ gốm, thủy tinh, da thuộc, vải dệt, và cùng nhiểu tác phẩm khác từ
nhiều nhà sáng tác khác. Tập trung từ hơn 150 sáng tác tử thảnh phố Himeji
đến toàn quốc. Sự kiện bao gồm trình diển và trải nghiệm. Ngoải ra cũng còn
một góc thức ăn và đồ uống.
Ngày 14 tháng 5, tiến hành từ 10 giờ sáng đến 5 giờ chiều.
Ngày 15 tháng 5, tiến hành từ 9 giờ sáng đến 4 giờ chiều.
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☆（5/15 のみ）最後に、ひめじ国際 交 流 フェスティバルのボランティア募集のお知らせで
す。

✰（5/15 のみ）Sau cùng là thông báo tuyển mộ thiện nguyên viên cho Himeji
こくさいこうりゅう

国際交 流 Festival.
こくさいこうりゅう

Himeji 国際交 流 Festival lần thứ 25, được tiến hành vào chủ nhật ngày
30 tháng 10. Nhảy múa cùng ca nhạc được trình diển, với các món ăn truyền
thống với trang phục, bên cạnh các trò chơi cùng các thể nghiệm cũng được
thực hiện.

Trung tâm giao lưu quốc tế thành phố Himeji tuyển mộ thiện nguyện viên
cho sự kiện. Người được tuyển mộ phải là người đang sống trong thành phố
Himeji hay khu vực lâm cận, hay đang làm việc, hay đang theo học, với liên
quan đến giao lưu quốc tế phải học sinh cấp 3 trở lên. Đơn ghi danh hạn cuối
đến thứ ba, ngày 31 tháng 5.
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Biết thêm chi tiết vào Trang web của 姫路市国際交 流 センター hay
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Trang web của 姫路市文化国際交 流 財団.

Sự kiện sẽ được tổ chức tùy thuộc vào tình trạng lây lan của Corona-virus
chủng loại mới có, thể bị đình chỉ. Trước khi tham dự vui lòng xác nhận thông
tin mới nhất.

Chương trình phát thanh hàng tuần đến đây là chấm dứt, hẹn gặp lại tất
cả trong chương trỉnh phát thanh lần tới.

