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Toàn ban Việt ngữ của đài FMgenki kính chào quí thính giả
Chương trình phát thanh hằng tuần đươc thực hiện qua các giọng đọc là
Nguyễn Việt và Matsu – O
Tiết trời đang chuyển mùa sang xuân, tuy nhiên có ngày trời vẫn còn lạnh
nhiều – dù theo niên lịch thì mùa xuân đã về. Thôi cố gắng lên trời sẻ ấm ngay.
【ngày 21 tháng 2】

✫/Mở đầu chương trình phát thanh hôm nay là thông báo của Tổng bộ tị nạn về
き

か

しょくぎょう

buổi thảo luận hướng dẫn về viêc nhập quốc tịch 帰化 - và việc làm 職 業

Buổi thảo luận được tổ chức vào ngày chủ nhật, 28 tháng 2 năm 2016, bắt
đầu từ 10:00 giờ đến 13: 00 cùng ngày – tại nhà thờ Công giáo Nibuno. Đối tượng
dành cho buổi thảo luận là người tị nạn và gia đình của người tị nạn. Ngôn ngữ
dùng trong buổi thảo luận là tiếng Việt nam và tiếng Nhật bản, nội dung được bảo
mật. Hội thảo luận này tư vấn riêng cho từng người. Và hoàn toàn miễn phi
Cả 2 vấn đề thảo luận được tiến hành cùng một lúc. Người tham dự cần lấy
かんさい し

ぶ

hẹn trước – nơi liên lạc văn phòng chi bộ Kansai – 関西支部thuộc văn phòng tổng
bộ tị nạn qua số Tel: 078 – 361 -1700 hay qua số điện thoại miễn phí là 0120 – 090
– 091. Điện thoại được tiếp nhận trong ngày làm việc từ: thứ hai đến thứ sáu; sáng
từ: 9 giờ 30 sáng đến 12 giờ 30; và trưa từ 13 giờ 30 đến 17;00 giờ.
【ngày 28 tháng 2】

✫/Mở đầu chương trình phát thanh hôm nay là thông báo về một vấn nạn cho
かふん

không ít người – đó là phấn hoa hay花粉
Theo thông báo của Hiệp hội dự báo thời tiết Nhật Bản cho biết thì: phấn hoa
của cây tùng tuyết hay bách tán mà người Nhật gọi là Su-gi phát tán trong thời gian
từ thượng tuần tháng 2 đến tháng 4. Còn phấn hoa của cây Hi-no-Ki mà ta gọi là
cây bách hội– phát tán từ tháng 3 đến tháng 4,
Thông báo này nhằm giúp cho người hay bi dị ứng với phấn hoa chuẩn bị
phòng ngừa. Khi đi ra ngoài nhớ mang mask – trường hợp dị ứng luôn với mắt thì

nhớ trang bị kính đặc biệt; thêm vào đó còn có người bị dị ứng với một vải cotton –
nhớ chuẩn bị để đề phòng hầu có thể giảm thiểu đến mức tối đa có thể làm được.
Thông báo còn cho biết năm này lượng phân hoa phát tán qua không khí giảm
đi khá nhiều so với 10 năm trước.
Thông báo hi vọng giúp cho mọi người tránh bớt đi phần nào những tác hại của
phấn hoa gây cho mọi người.

✫ Tiêp theo đây là nội dung thông tin về lễ hội Spring Festival do tài đòan giao lưu
văn hóa quốc tế thành phố Himeji tổ chức.
Spring Festival được tổ chức vào chủ nhật ngày 3 tháng 2, tính đến lần này là
lần thứ 12 và được thực thi với sự tham gia của nhiều đoàn thể văn hóa; nhằm giới
thiệu sinh hoạt đời sống của nhiều nền văn hóa cùng cộng sinh với nhau.
Vẫn như thường lệ, ở tầng thứ 3 của cao ốc Egret, từ 10 giờ 30, trên khán đài
ぶえ

bắt đầu trình diễn tiếng sáo thơ 「しの笛」và lần lượt theo đó là các màn ca múa
từ loại truyền thống Nhật đến Hula dance. Và vào ngày này có thể tăng cường them,
các chương trình thể nghiệm đặc biệt như: để trở thành một Samurai hay một Ninja
hay cùng với thanh kiếm đánh ra làm tuôn nhiều bọt xa-bông – hay trở thành một
Hawaiian với các điệu múa Hula.
Ở tầng lầu 4, có một khu vực trưng bày những sinh hoạt cùng hoạt động với
các thành phố kết nghỉa của thành phố Himeji - các thành phố〃chị-em〃; và đặc
biệt vui chơi cho người mới biết Ma- chược có thể tham dự với ván bài đặc biệt
Pai . Ngoài ra còn có thể có nhiều đoàn thể văn hóa đặc biệt của thành phố Himeji
tham gia vào giờ cuối như: của Đại Hàn trình diển văn hóa Hanguru với màn diễn
múa trống và có thể đến tập đánh trống; hay phần Camp song với nhiều bài hát
bằng tiếng Anh sống động và nhộn nhịp vô cùng.
Với sự kết hợp của nhiều đoàn thể tạo nên sắc thái đặc biệt, làm cho chương
trình vô cùng đăc sắc; nên bằng mọi cách cố đến tham dự nhé!

✫/ Và tiếp tục chương trình phổ biến cách bỏ rác thành phố - lần này đến cách bỏ
giấy hổn hợp hay 〃Mix- paper〃

かみ

Các loại giấy mix- paper, được đánh bằng ký hiệu 「紙」; với chú ý là các loại
giấy có ký hiệu này thuộc loại giấy có thể tái biến chế để dùng lại. Một cách cụ thể
như là: các loại giấy bao bọc hàng từ các siêu thị; bao giấy bọc đũa bẻ đôi; bao
giấy bọc kẹo bánh; các loại giấy bọc hình ống; giấy khung đêm các loại áo ngắn
hay dài tay; giấy tập note; giấy copy; danh thiếp; các loại vé; giấy hình, bì thư; giây
memo; các loại sổ tay; các loại bưu thiếp; giấy xêp hình. Thêm vào đó có thể kể
như là các loại giấy từ các home-center, các loại giấy bảo đảm mua bán hàng. Tất
cả đều được liêt vào giấy hổn hợp tái chế được.
Tuy nhiên khi mang đi bỏ, có mấy điều cần chú ý là:
① - giấy báo, giấy quảng cáo, các loại tạp chí, giấy bìa hộp cứng , các loại hộp
đưng sửa tươi hay nước ngọt – nước trái cây cũng như các loại hộp, thùng giấy
そだい

②
③
④
⑤

thì nên bỏ vào ngày bỏ rác lớn – 粗大ごみ; nên mang đến đúng nơi và đúng
vào ngày ấn định.
- nếu có dơ bẩn không thể tái chế được - thì bỏ vào rác đốt được.
- nếu vào mưa to hay tuyết rơi làm ẩm ướt thì bên dời lại ngày bỏ rác lần tới.
- phiếu trả tiền; giấy biên nhận tính tiền hay các thông tin cá nhân thì nên xe
nhỏ và cho vào bao rác đốt được,
-nếu có dùng shredder – máy xé giấy thì giấy xé vụn này cho vào bao rác đốt.
Chương trình phát thanh hàng tuần đến đây là chấm dứt.

