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
Trước thềm năm mới –Ất Mùi - toàn ban Việt ngữ của đài FMgenki, chúc toàn
thính giả cùng gia quyến được vạn sự như ý
Tháng ngày giá lạnh vẫn còn kéo dài. Tuy nhiên thời tiết bắt đầu chuyển mùa.
さんかんしおん

Người Nhật có câu 「三寒四温」、là một câu truyền tụng kinh nghiệm về thời tiết –
đây là lúc có 3 ngày lạnh tiếp đến là 4 ngày nóng. Dự báo không còn bao lâu nửa là
mùa Xuân sẻ đến. Vì vậy nên giữ ấm thân thể khỏe mạnh để chào đón mùa xuân.

✾/- Mở đầu chương trình phát thanh hôm nay, là thông báo về nội dung lễ hội một
mùa xuân Spring Festival
Spring Festival là lễ hội giao lưu quốc quốc tế, được tổ chức vào chủ nhật ngày 1
tháng 3 – từ 10 giờ sáng đến 4 giờ chiều; trên tầng thứ 3 và thứ 4 của cao ốc Egret;
tính đến lần này là lần thứ 11.
Thông thường vào ngày này có nhiều đoàn thể xã hội; đa văn hóa tham dự với
nhiều gian hàng hay trên những toa xe hàng để giới thiệu sinh hoạt đoàn thể của mình
– thêm vào đó có thể ngồi giải trí tại khu hàng cà-phê .
- Từ 10 giờ 30, ở tầng thứ 3 tại đại thính đường ‘’あいめっせ’’ và cùng trên tầng này
được nghe loan báo những màn trình diễn thơ cùng tiếng sáo hay màn trình diễn múa
kiếm. Về ẩm thực có món phở tôm thịt, món bánh nhồi thịt của vùng nam Mỹ cùng
với món nước trà xanh.
Và một chương trình được nhiều người mong đợi - đó là Speech Contest – cuộc
thi hùng biện tiếng Nhật, chỉ dành riêng cho người ngoại quốc. Trong năm này có lối
15 người đã ghi danh tham dự. Chủ đề trong năm này là: Điều tôi muốn truyền đạt –
điều tâm tình muốn nói – gửi đến mọi người điều hai lòng nhất. Có nhiều điều vui
cười đến chảy nước mắt nhưng cũng có điều không ngăm được dòng lệ.
Bằng mọi cách nhớ đến tham dự - không cần phải lấy hẹn . Và nhớ lấy vé
Audience để trao giải từ thính giả. Muốn biết them chi tiết, vui lòng liên lạc với
Trung tâm giao lưu quốc tế Himeji qua số Tel: 079 -287 -0820

✾/ Và tiếp theo đây là một số vấn đề liên quan đến xe đạp như qui luật cùng biện
pháp
Hẳn nhiều người đã có từng lái xe đạp – nêu có chắc là đã có lấn lái xe chạy
nhanh vì một việc khần cấp nào đó – cũng như đã có lần vừa lái xe vừa nghe, chuyên
trò với điện thoại cần tay . Chắc là phải có nhiều kinh nghiệm về việc này. Theo thống
kê mới đây của cục cảnh sát giao thông tỉnh Hoygo cho biết – trong 10 năm gần đây
những tai nạn giao thông liên quan đến xe đạp ngày càng gia tăng không ngừng chính vì vậy có 5 điểm - cần lưu ý, cần phải tuân theo :
➀ Xe đạp theo luật pháp qui định là loại xe hạng nhẹ. Trên nguyên tắc phải tuân hành
luật giao thông.
➁ Chạy xe đạp theo lề bên trái.
➂ Chạy xe đạp có thể xen vào lề của người đi bộ nhưng người đi bộ vẫn là ưu tiên.
➃ Phải tuận thủ luật lệ giao thông –Tuân theo đèn điều hành giao thông – Lái xe ban
phải có đèn chiếu – Không được lái xe khi đã uống rượu – Không được ngồi 2
người – Cấm không được chạy song hành – Trời mưa không được tay cầm dù tay
tay lái xe – Không được vùa lái dắt chó chạy theo sau hay song hành. Tất cả
những
điều này vi phạm luật lệ giao thông.
➄ Con em khi lái bắt buộc phải đội nón an toàn.
Trong thời gian gần đây có nhiều người lái xe làm nhiều điêu xấu. Theo khuyến
cáo mọi người nên giữ an toàn tuân theo luật lệ giao thông – đây là một nhiệm vụ bắt
buộc mà luật pháp qui định. Không tuân theo đèn giao thông hay lái xe khi đã uông
きけんこうい

rượu được xem như là hành vi phạm pháp có cố ý 危険行為 - trong 3 năm nếu có
hơn 2 lần vi phạm có thể bị câu lưu.
Vừa lái xe vừa nghe điện thoại hay vừa nghe nhạc cũng bị xem như là hành vi
きけんこうい

phạm pháp có cố ý 危険行為.

Qui luật này áp dụng cho người trên 14 tuồi.

Qui luât này được thi hành kể từ ngày 1 tháng 6.
Muốn biết thêm chi tiết hay có điều không rỏ - liên lạc để hỏi với Văn phòng chính
của cục cảnh sát tỉnh Hyogo
Qua số Tel : 078 – 341 – 7441
Chương trình phát thanh hàng tuần đến đây là chấm dứt.

