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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

Mới đã thoáng qua mà tết dương lịch qua mất 1 tháng rồi. Nhân dịp đầu năm âm Lịch, toàn
ban Việt ngữ của đài FMGenki gửi đến quí thính giả lời chúc tốt đẹp nhất cho năm mới.
Ngày bắt đầu dài hơn để chào đón mùa xuân và cũng là thời điểm lạnh nhất trong 1 năm –
nên chú ý giữ gìn sức khỏe.

✽/- Mở đầu chương trình phát thanh hôm nay là thông tin chú ý về việc phỏng cháy của
dụng cụ làm ấm ở nhiệt độ thấp
Trong những ngày giá lạnh nhiều người đã sử dụng các vật liệu để làm ấm như –‘Cairo’,
Hot-Carpet hay thảm điện làm nóng, cùng nhiều vật liệu khác để làm ấm cho một phần nào
đó của cơ thể. Nhiệt độ các vật liệu thường không qua nóng, chỉ trên dưới từ 40ºC đến 50ºC.
Tuy nhiên nếu sử dụng trong một thời gian dài có thể làm phỏng cháy- đây là điều muốn cần
bàn đến. Trên truyền thông, trong thời gian gần đây thông tin có nhiều người bị phỏng cháy
da phải được đi đến bệnh viện.
Chính vì vậy một số chuyên viên đã ra một số khuyến cáo về việc sử dụng các dụng làm ấm.
Như sau - Đặc biệt nếu ngồi lâu có thể khiến cho chân bị đau và làm cho việc đi lại bị khó
khăn. Với da, thì số tế bào mở dưới lớp da ngoài – nếu bị nung một thời gian dài – lớp da
ngoài biến thành màu đỏ và sau đó có thể bị khô chết vì khô cháy và có thể gây lở lóet. Và
nếu xảy đến tình trạng trầm trọng như thế thì nên sớm đi điều trị ở các phòng bệnh chuyên về
da mà không nên tự điều trị như những vết phỏng cháy thông thường vì có thể gây nhiều
biến chứng nguy hiểm.
Vì điểm chú ý này nên – không nên để da tiếp xúc với các vật làm ấm trong một thời gian
dài – mà nên thỉnh thoảng ngưng sử dụng đi tới lui bên ngoài.
Đây là một số khuyến cáo của các chuyên viên về việc sử dụng các vật dụng làm ấm thân thể
trong mùa đông cần chú ý đến.

✾/- Và sau đây là tin tức liên quan đến việc tìm việc làm
Ngày 18 tháng 2, tại khu vực thành phố Himeji có buổi hợp giải thích về việc tìm việc làm
chính yếu nhằm vào người trẻ tuổi sẻ tốt nghiệp vào tháng 3 năm Heisei 26 hay những người
có tuổi dưới 30. Với các đối tượng này có thể sẻ được phỏng vấn của lối 35 công ty – xí
nghiệp tham dự trong ngày này.
Buổi họp tìm việc làm được tổ chức ngày 18 tháng 2 này, được tổ chức tại 姫路キヤッス
ほうおう

Hotel ở phòng「鳳凰の間」trên tầng thứ 3. Buổi hội thảo luận bắt từ 1 giờ 30 phút trưa cho
đến 4 giờ chiều. Tiếp nhận sau cùng là lúc 3 giờ trưa. Đến tham dự không cần phải lấy hẹn
trước – cũng như không mất tiền – khi đi nhớ mang theo lý lịch cá nhân. Nếu là người đang
tìm việc, nếu có thể được nhớ mang theo giấy giới thiêu của Halo Work. Ngoài ra thì bên
ngoài cũng có thiết lập Booth để thảo luận về việc làm.
Muốn biết thêm chi tiết có thể liên lạc ở số Tel : 079 – 222 – 4690.
Và tiếp theo đây là tin tức cho người trên 55 tuổi – chủ yếu sống trong thành phố
Himeji – muốn có một kỷ năng chuyên biệt về công việc. Nên thành phố Himeji có tổ chức
ひ め じ し たでら

lớp học về tỉa và trông cây cảnh – tại Work Room cho người cao niên ở 姫路市田寺 ; từ
trung tuần tháng 5 đến trung tuần tháng 7, với 12 lần học vào ngày thứ sáu hàng tuần và học
phí là 7.000yen.
じんざい

Sau khi tốt nghiệp thì có thể đến シルバー人材 Center – trung tâm giới thiệu việc làm cho
người trên 60 tuổi - để ghi danh. Với phương thức này hi vọng tìm được việc làm cho người
cao niên với xác xuất khá cao .
Nếu có ý định tham dự lớp học kỹ thuật về trồng tỉa cây thì sớ ghi danh vì lớp học này khá
hạn chế - chỉ nhận ghi danh tối đa là 25 người.
Thời hạn ghi danh bắt đầu từ ngày 21 tháng 2 và giờ nhận đơn là từ 9 giờ sáng đến 5 giờ
chiều – ngoại trừ thứ bảy – chủ nhật và ngày lễ nghỉ.
Muốn biết thm chi tiết có thể hỏi thăm ở ひ め じ し やくしょろうどう

せいさく か

姫路市役所労働 政策課 qua số Tel : 079 – 221 – 2091 hay ở
ちゅうこうねん

中 高 年 Ｒoom qua số Tel : 079 – 296 - 2091

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

