Toàn ban Việt Ngữ của đài FMGenki 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 đang bước vào tháng chạp với sự giá lạnh ngày càng tăng theo tháng ngày.
しわす

Tháng 12 được người Nhât goi với tên là 師走 - có thể hiểu là tháng ngày này

せんせい

先生

はしる

thầy giáo rất là bận rộn đến độ chỉ 走る chạy thôi cho kịp chứ không thể nhẩn nha
từng bước đi. Tại Nhật Bản thì thời gian đầu năm cũng như cuối năm với nhiều ngày
nghỉ dài nên phải chuẩn bị công viêc cho thời gian nghỉ. Tiếp đến công việc nhà đa
đoan với nhiều màn tổng vệ sinh cho ngày cuối năm – dọn dẹp chuẩn bị cho ngày đầu
năm cũng dọn dẹp những còn lại sau những ngày vui –để chuẩn cho những ngày đầu
năm mới.
1/-Mở đầu chương trình phát thanh hôm nay, là phần thông báo tin tức về việc đậu xe
2 bánh quanh khu vực nhà ga Himeji.
Quanh khu vực nhà ga Himeji đã ban hành lệnh cấm đậu xe đạp – và đặc biệt là từ 8
giờ tối của ngày hôm trước cho đến 10 giờ sáng của ngày hôm sau. Việc để xe đạp bừa
bải gây nhiều trở ngại cho việc lưu thông cũng như việc đi lại của khách bộ hành. Nên
nếu đậu không đúng chỗ trong một thời gian nào đó có thể bị lấy đi. Không có chỗ đậu
xe là điều không thể được. Chính vì thế doanh nghiệp thành phố thiết bị những bãi đậu
xe tại những nơi ngăn cấm để điều hành sinh hoạt – và nhằm làm cho việc đậu xe được
ngay ngắn trật tự. Và trong thời gian đầu có nhiều nơi được giảm giá hay không mất
でんじ

tiền trong thời gian ngắn. Như tại những bải đậu xe có khóa từ tính - 電磁ロック
vừa được thiết lập ở khu vực quanh nhà ga Himeji – nếu để trong thời gian ngắn – có
nơi đến 1 giờ 30 phút hay 2 giờ thì không mất tiền. Nếu dài lâu cả ngày thì 1 lần phải
tốn mất 100yen.

Ngoài ra tại khu vực bãi đậu xe dười hầm ở

おおてまえ

大手前 , nếu gửi xe tháng từ 1 tháng

đến 3 tháng được giảm 1 phần 3 giá tiền.
Thành phố Himeji khuyến cáo – để thành phố có được hình ảnh đẹp đẻ và trật tự - kêu
gọi mọi người đậu xe đúng cách.
Nếu có điều trở ngai hay liên quan đến việc để xe đạp có thể liên lạc để hỏi ở
Văn phòng ban thiết bị thành phố Himeji qua số Tel: 079 – 221 – 2439
こくさい

いりょうじょうほう

✤/- Tiếp theo đây là tin tức từ cơ quan y tế AMDA –国際 医療 情 報 センター
Đây là trung tâm y khoa quốc tế với nhiệm vụ chính yếu cung cấp thông tin liên quan
về y khoa trị liệu cũng như phòng ngừa của Nhật Bản với đối tác chính là cho người
ngoại quốc đang sinh sống tại Nhật Bản.
こくさい

いりょうじょうほう

Vào trang web của AMDA –国際 医療 情 報 センター, mọi người có thể thấu hiểu
được nhiều điều từ việc trị bệnh – tiêm liệu phòng ngừa của nhiều quốc gia – trong đó
có nhiều điều dị biệt – bằng nhiều ngôn ngữ khác nhau. Trong đó có giải thích - giới
thiệu nhiều vấn đề như trị bệnh hay tiêm chích phòng ngừa cũng bằng nhiều ngôn ngữ
khác nhau – trong đó có tiếng Việt. Có thể down load về để sử dụng.
Thêm vào đó thì có thể liên lạc bằng điện thoại đến trung tâm này để thảo luận nếu cần
thông dịch cũng không mất tiền. Với tiếng Việt đến trung tâm này có thể được - hàng
tuần vào ngày thứ năm từ 1 giờ trưa đến 5 giờ chiều – qua Tel : 03 -5285 -8088.

✼/- Và sau cùng là tin tức về buổi Concert ở Parnassus Hall
Đậy là chương trình hòa tấu nhạc Giáng Sinh với nhiều ca khúc nổi tiếng như
よる

Christmas Carol –きよしこの夜 với sự trình diễn hợp tấu của nhiều nhạc cụ như
Pipe Organ hayTrumpet hoặc Horn của những nhạc sĩ tài danh nổi tiếng.
Chương trình được khai diễn đúng vào ngày Giáng Sinh – là ngày 24 tháng 12
năm này tại Parnassus Hall bắt đầu từ 6 giờ 30 phút chiều.
Với giá vé hạng S: 2000yen và hạng A: 1000yen – không đắt lắm nếu có thể nên
đến xem qua. Học sinh từ cấp 3 trở xuống được giảm phân nửa giá
Muốn ghi danh hay có điều muốn biết Tel: 079 - 297 – 1141
Chương trình phát thanh hàng tuần đến đây là chấm dứt.

