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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 8 – là tháng với nhiều ngày nóng nhất trong năm. Vì có
nhiều ngày nóng dữ dội nên có lời kêu gọi tiết kiệm và sử dụng điện thích hợp cho máy
điêu hòa không khí. Thêm vào đó, dưới những cơn nóng bức khiến cho cơ thể mất nhiều
nước, nhớ cung cấp nước đầy đủ cho cơ thể để tránh những cơn đột qui.

✾/ Mở đầu chương trình phát thanh hôm nay là những khuyến cáo cần chú ý của các
chuyên viên về việc cắm trại hay ở những buổi cắm trại dã ngoại
Trong những ngày vào trời nắng ráo – nhiều người cùng trong gia đình hay với bạn bè tổ
chức những buổi barbecue ngoài hay những buổi đi chơi dã ngoại về miền núi hay vùng
biển hoang dã vắng người để quên đi những cơn nắng nóng. Tuy nhiên trong khi vui chơi
nên nhớ chú ý để tránh những tai nạn đáng tiếc khiến cho cả đời hối hận vì những vô ý
trong khoảnh khắc.
Chính vì vậy, khi vui chơi dưới dòng suối cạn hay trên đồi núi nhớ chú ý theo dõi tin tức
thời tiết với cảnh báo và những chuyển biến bất thường của thời tiết bên ngoài.
Ví dụ như, đột nhiên có đám mây đen kịch từ chân trời đột nhiên xuất hiện và kéo đến
với cường độ vũ bão là điềm báo hiệu có thể có những cơn mưa đột biến với lượng nước
trút xuống như thác đỗ vì vậy nếu đang vui chơi dưới dòng suối lũng thấp thì nên chuẩn bị
đến nơi cao cho đến khi cơn mây đi qua. Hay đột nhiên có những cơn gió lạnh thổi đến
trong ngày hè là điềm báo có thể có những cơn giông hay gió lốc có thể xuất hiện hay từ
đâu đó sắp kéo đến – nên tránh những nơi cây cối có thể gãy đỗ gây thương tích và tránh
nơi gió lộng có thể cuốn người đến nơi nguy hiểm.
Nhất là khi lều trại dựng dưới những tàn cây to lớn – có thể bị gảy cành dưới những cơn
giông gió lớn. Cũng như dưới dòng suối cạn – đột nhiên nước cuồn cuộn kéo đến vì những
cơn mưa đột nhiên xảy đến trên nguồn – không báo trước. Là những tai nạn vô cùng đáng
tiếc đã xảy đến cho nhiều người cũng như nhiều gia đình được loan báo trong thời gian
qua. Hi vọng toàn thể có được những vui chơi an toàn trong nùa hè này.

✾/ Và tiếp theo đây là thông báo từ một số địa điểm hay viện có thể đến vui chơi cùng với
con em trong thời gian hè.
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Thứ nhất là「美術館に行こう！」デイック。プルーナ để cho những người yêu thích hay
muốn học hỏi về Modern Art. Hiện tại viện bảo tàng mỹ thuật của thành phố Himeji thị lập
đang tiếp tục cho đến ngày 1 tháng 9. Hiện đang có triển lãm nói về character dể thương
trong thế giới của loài thỏ. Thêm vào đó còn có triển lãm tác phẩm của Dick-Puruna nói
về cuộc sống thiên nhiên thỏ Mic-fee. Bên cạnh đó cũng còn có Coner thể nghiệm cho
việc làm sàch bằng tranh.
Viện bảo tàng đóng cửa nghỉ vào ngày thứ hai. Và giờ mở cửa là từ 10 giờ sáng đến 5 giờ
chiều – người tham dự hay quan sát phai mất 1 khoản tiền vào cửa – người lớn thông
thường là 900yen – sinh viên và học sinh cấp 3 là 500yen – học sinh trung và tiểu học là
100yen. Muốn biết thêm chi tiết có thể liên lạc để hỏi qua số Tel 079 – 222 – 2288.
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Và thêm một điều nửa là, vào thời gian này có「夏休み子ども Museum」được tổ chức tại
ひ め じ し しょしゃ

さと

姫路市書写の里

びじゅつこうげいかん

― 美術工芸館 với theme là màu sắc và hình thể. Cùng trong thời

gian này có hơn 100 tác phẩm nghệ thuật được trưng bày cùng với Challenge cho những
Quiz. Trong không gian đó có thấy chỗ gấp giấy hình hay nơi để tô hình màu để vui chơi
cũng như thể nghiệm được sự biến hóa của màu sắc. Cuộc triển lãm được kéo dài đến
ngày 1 tháng 9. Nơi này nghỉ vào ngày thứ 2 và mở cửa từ 10 giờ cho đến 5 giờ chiều – và
để vào quan sát hay vui chơi phải mất tiền – với người trưởng thành là 300yen –sinh viên
đại học và cấp 3 là 200yen và học sinh trung – tiểu học là 50yen.
Muốn biết thêm chi tiết có thể liê lạc để hỏi ở số Tel 079 – 267 – 0301.
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Vào thứ bảy ngày 24 tháng 8, từ 6 giờ chiều cho đến 8 giờ đêm ở trước 美術工芸館 có
chương trình nhạc 「Concert たそがれ」thực hiện với nhạc Jazz hay cùng với trống
Wadadai. Ngày này chương trình được kéo dài đến 8 giờ như để cho mọi người thưởng
thức được sự mát dịu về đêm của những ngày cuối hè.
Chương trình phát thanh hàng tuần đến đây là chấm dứt.

