FM Genki
Bài phát thanh dành cho ngày
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Toàn ban Việt Ngữ của đài FM-Genki kính chào quí thính giả
Chương trình phát thanh tiếng Việt hàng tuần được thực hiện qua các giọng đọc là
Nguyễn Việt

và

Matsu – O

Chúng ta hiện đang thật sự sống giữa lòng của mùa thu. Trong năm này mùa hè thật
sự nóng khác thường và dai dẳng kéo dài. Ngay cả trong tháng 10 mà có ngày nóng hơn
30⁰. Chính vì vậy mà số người bị trúng nhiệt có số lượng khá cao so với nhiều năm
trước. Riêng với qui vị với lượng thông tin đầy đủ nên chuẩn bị kỹ lưỡng hẳn là không
có gì. Và khi đã bước sang tháng 11 thì tiết trời thay đổi hẳn – ngày mát dịu – lúc trời về
chiều hay rạng sáng có lúc mát lạnh.
✬/ -Mở đầu chương trình phát thanh hôm nay là tin tức giới thiệu nhữg sự kiện sẻ được
ひ め じ じょう

khai diễn của cỗ thành Himeji 姫路 城

せかいいさん

Cỗ thành Himeji kể tử khi được công nhận là di sản văn hóa quốc tế 世界遺産 tính
đến nay đã được 20 năm. Và để đánh dấu kỹ niệm lần thứ 20 này, có một số sự kiện
được tổ chức vào ngày lễ nghỉ - ngày chủ nhật hay và ngày thứ bảy.
Các sự kiện có thể là câu chuyện về lịch sử của cỗ thành Himeji hay câu chuyện
せんひめ

liên quan đến những đề bảng có ghi đây đó trong cỗ thành. Như câu chuyện về 千姫
với những nhân vật của thời xa xưa được hóa trang lại mặc y phục lộng lẫy của thời xa
xưa – trong 1 ngày được diễn đi lại nhiều làn và có lúc được diễn hành trên đường phố.
Thêm vào đó còn có thể chứng kiến nhiều sự kiện vô cùng ngạc nhiên của những sát thủ
にんじゃ

võ công tuyệt dịu cùng những ám khí của những 忍者 cùng lúc với những câu hỏi đố
quiz. Riêng ngày 23 tháng 11, từ 1 giờ trưa, có những võ tướng cùng với những người
lính cân trần mặc giáp phục với đầy đủ binh khí – diễn hành từ phía bắc nhà ga JR
Himeji về lại cỗ thành Himeji – người có thể sống lại bầu không khì của triều đại Edo.
おうぎ

Trong ngày đó người ta co thể vui chơi học hỏi với trò chơi ném quạt 扇 hay vui chơi
とうせんきょう

với 投扇 興 , để sống lại những cuộc vui chơi trong những gày lễ hội lớn ở triều đại
え

ど じだい

江戸時代。Chưa hết, khách tham dự có thể mặc áo giáp của các tướng quân hay cũng
như binh sỉ trong thời chiến quốc hay cũng có thể trở thành công chúa qua y phục.
Vào bên trong cỗ thành với giá vé cho người lớn là 400yen và trẻ em trên 5 tuổi là
100yen – Muốn biết thêm chi tiết – liên lạc để hỏi ở Tel : 079 – 287 - 3652

ひ め じ し

✬/- Và tiếp theo đậy chúng tôi giới thiệu về nội dung sinh hoạt của trung tâm 姫路市
しょうひせいかつ

消費生活 Center.
ひ め じ し しょうひせいかつ

Trung tâm sinh hoạt 姫路市消費生活 Center, hiện đang được đặc ở lầu 1 của tòa hanh
chánh Himeji nhằm giải đáp những vấn nạn về vấn đề sinh hoạt tiêu thụ trong đời sống.
Trong năm vừa qua, đa phần nhằm giải quyết những vấn đề liên qua đến Computer cùng
với điện thoại cầm tay. Trường hợp như nối mạng vào những trang Web – nhặp nhằng
quảng cáo việc nối mạng tiêu dùng miễn phí – nhưng thật ra không phải là miễn phí hay
chỉ miễn dùng thử trong một thời gian ngắn và sau đó phải trả với một phí tổn thật là
cao. Hay cũng như trong việc chơi game on line.
Ngoài còn thêm một vấn nạn khác nửa – đó là có những món hàng nghỉ là không có đặt
hàng – nhưng hàng được gửi đến nhà và cho rằng đã đặc hàng qua điện thoại. Dở khóc
dở cười – món hàng thường không quá cao giá – với tên họ đầy đủ cùng số điện thoại –
thường nhùng nhẵng một tí rồi trả cho xong.
‘ Có những việc làm tự thấy xầu hổ’hay “ Không thể thảo luận cùng với người trong
gia đình hay người thân được” – là những dằn vặt đau khổ phải tự gánh chịu khó thương
thảo với người thân. Nếu gặp những trường hợp này thì hãy đến đây.
Có đến thẳng quày hàng tiếp nhận để thương thảo riêng hay cũng có thể qua điện thoại
Tel: 079 – 221 – 2110. Văn phòng làm việc từ thứ hai đến thứ sáu – mỗi ngày tiếp
nhận 2 lần – lấn 1: từ 9:00 đến 12:00 và lần thứ 2: từ 13:00 đến 16:00 giờ.
Trường hợp không thể thảo luận được vào ngày thường thì có thể được tiếp nhận vào
ngày thứ bảy ở quay tiếp nhận từ 10:00 giờ 16:00 giờ. Điện thoại để hỏi hay lấy hẹn qua
số điện thoại Tel: 06 – 4790 – 8110.
Ngoài trong trường hợp đặc biệt có thương thảo luận vào ngày chủ nhật từ 12:00 đến
16;00. Liên lạc để hỏi ở quay tiếp nhận qua số điện thoại Tel: 06 - 6203 – 7650
Nếu không may gặp những vấn đề nan giả thì nên đến đây để thương thảo cũng giới
thiệu cùng bạn bè khi gặp vấn những vấn đề nan giải trong sinh hoạt đời sống

Chương trình phát thanh hàng tuần đến đây là chấm dứt.

