Bài phát thanh dành cho ngày
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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
Trong thời gian gần đây trời về chiều chừng như có vẻ sớm hơn. Từ giờ đến ngày 22 tháng
とうじ

12 là ngày đông chí hay「冬至」là thời điểm khởi đầu cho ngày ngắn đêm dài.
☆/- Mở đầu chương trình phát thanh hôm nay, chúng tôi giới thiệu suối nước nóng 「ゆた
おんせん

こうりゅう

りん」 温泉 ở trong はやしだ 交 流 センター
Tại Nhật Bản, suối nước nóng có rất nhiều hầu như ở khắp mọi nơi và tại mỗi khu vực có
ゆめさきちょう

một đặc điểm riêng của nó. Riêng trong khu vực nội thành thành phố Himeji, ở 夢 前 町
し お た おんせん

có 塩田温泉khá nổi tiếng. Thông thường Onsen là nơi được nhiều người du lịch đến để
tắm nước nóng và ở lại qua đêm, nhưng cũng lắm người không ở lại mà về ngay trong
ngày. 「ゆたりん」trong trung tâm giao lưu はやしだ,nơi đây có hồ tắm nước nóng lộ
thiện cùng với hồ tắm cây cỏ thuốc, phòng tắm hơi Sauna; với đầy đủ thiết tiêu chuẩn của
bị như 1 một khu vực Onsen nhưng không thiết bị ở lại qua đêm. Trong trung tâm này còn
có restaurant; khu buôn bán; và đặc biệt có thiết Chiropratic trị liệu về xương sống. Ngoài
ra ở khu vực cạnh có buôn bán nông sản; nơi đây có bày bán rau cải tươi cùng hạt giống
nhiều loài hoa có nơi làm tàu hủ và làm bánh mì để bán – nơi đây không chỉ thuần túy
Onsen không thôi mà còn nhiều vui thú khác. Như khu vực bên cạnh「ゆたりん」; trải
え

ど

dài một phong cảnh điền viên nơi; đây bày ra những thiết bị lịch sử từ triều đai 江戸. Để
du ngoạn phong cảnh quanh đây người ta có thể thuê Rental bycicle để chạy quanh.
Từ giờ, ngày càng trở lạnh nhiều hơn với hiều ngày buốn chán.!! Nên thử đến 「ゆたりん」
vui chơi 1 ngày xem sao? Để đến nơi này, có thể dùng Shinki bus từ cạnh Ga Himeji, với
やまさき

はやしだばし

tuyến đường đi 山崎; mất lối 40 phút đến trạm dừng 林田橋, xuống xe đi về hướng đông
lối 10 phút là đến nơi này. Các cơ sở thiết bị vận hành từ 9 giờ sáng đến 9 giờ đêm – riêng
Osen thì từ 10 giờ sáng đến 9 giờ đêm.

Vé vào cửa Onsen, từ học sinh trung học trở lên là 600 yen; học sinh tiểu học là 300
yen. Cơ sở thiết bị nghỉ; ngày thứ hai của tuần thứ 2 hàng tháng. Muốn biết thêm có
thể vào trang Web hay liên lạc để hỏi qua số Tel : 079 – 261 - 3770

☆/ Tiếp theo đây là nội dung thông tin về việc vào nhà thị xã Himeji
Cơ quan quản lý nhà thị xã cho biết có một số căn nhà trống; nên sẻ mở cuộc bốc
thăm cho những ai muốn vào. Để tham dự cuộc bóc thăm thì người tham dự phải hội đủ
một số điều kiện như sau:
① Phải là người đang sống hay đang làm việc trong khu vực nội thành thành phố.
② Là 2 vợ chồng đang sống chung cùng con cái hay 2 vợ chồng sống độc lập nghỉa là gia
đình có 2 người trở lên. Tuy nhiên, trường hợp sống 1 mình vẫn được cứu xét.
③ Là người đang gặp khó khăn về chỗ ở, cần chứng minh.
④ Không phải là thành viên của bạo lực đoàn.
⑤ Toàn thể người sống chung phải nộp chứng minh lợi tức. Vì tiền nhà được ấn định trên
thu nhập của toàn thể gia đình.
Trên đây là 5 điều kiện cần có hội đủ để tham dự cuộc bốc thăm.
Đơn xin, bắt đầu từ tháng 11 đã được phân phát từ ban kinh doanh nhà đất thành phố ở lầu
5 của tòa hành chánh thị xã và tại các văn phòng hành chánh khu vực hay trực thuộc; tại
các cơ quan phục vụ lợi ích công cộng và tòa hành chánh trước nhà ga. Thâu nhận đơn xin
bắt đầu từ ngày thứ tư, 3 tháng 12 cho đến ngày thứ sáu 11 cùng tháng. Đơn xin có thể
gủi qua đường bưu điện hay đến nộp thẳng tại cơ quan quản lý nhà đất ở tòa hành chánh
Himeji. Ngoài ra, muốn biết thêm chi tiết hay có điều cần biết; liên lạc để hỏi với ban
kinh doanh nhà đất thị xã qua số Tel: 079 – 221 – 2633.
ぜ ん し いっせいせいそう

✯/ Sau cùng là thông cùng nhau làm sạch thành phố「全市一斉清掃」
Thành phố Himeji thông báo; kêu gọi toàn thể thi dân cùng làm sạch sẽ thành phố:
hảy cùng nhau làm sạch đến mọi góc hẻm đường phố cho đến bờ mương rảnh, từ rác cho
đến lon chai trống. Thời gian và địa điểm tùy từng khu vực tự tri ấn định, nếu không rỏ
nên hỏi người lân cận hay người phụ trách khu vực. Nhớ cùng nhau làm sạch đẹp thành
phố.
Chương trình phát thanh hàng tuần đến đây là chấm dứt.

