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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

O – Nishi

Chúng ta đang bước vào tháng 8 – với nhiều ngày nóng bức khắc nghiệt nhất
trong năm, đang kéo dài. Và cũng là lúc mà thị trường máy điều hòa không khí và
quạt máy lên đến điểm cao nhất trong năm và cũng là lúc mà các công ty điện lực
luôn kêu gọi tiết kiệm điện . Riêng với con người thì việc cung cấp nước cho cơ thể
ねっちゅうしょう

cũng được kêu gọi để đừng bị trúng nhiệt - 熱 中 症 - là việc cần chú ý.

✫/ Mở đầu chương trình phát thanh hôm nay là những việc cần chú ý trong việc sử
dụng My number được bắt đầu từ năm 2016
Nhiều hành vi lừa đảo và mạo danh qua điện thoại điện thoại đượcc phát hiện
sau khi chế độ My number được ban hành vào tháng 1 năm 2016. Mục tiêu chính
thường được thấy, đa phần là ở những người cao niên; nên cần chú ý.
Mạo danh là nhân viên thuế vu; chuyên viên về luật pháp ; luật sư; gọi điện
thoại đến yêu cầu cho biết My number hay đến nhà thăm viếng yêu cầu xuất trình
My number để bổ túc thêm chi tiết cho hồ sơ.
Ví du như là – đến thẳng nhà cho biết: ‘ô/bà được trả lại một khoản tiền thuế
cho nên vui lòng cho biết số My number, để chuyển tiền vào’ .
-/ hay gọi điện thoại đến cho biết : ‘đây là nhân viên điều tra của tòa hành chánh,
vui lòng cho biết số của My number để xác nhận tư sản và số người trong gia đình’.
-/ hay có thể là: ‘ thẻ My number của ô/bà có thể bị kẻ gian biết được, để được an
toàn cần mất thêm tiền để làm thêm bảo mật’. Đây là một số ví dụ điển hình , nếu
có điều nghi ngờ về số My number thì có thể đến văn phòng tòa hành chánh thị xã
hay các văn phòng hành chánh địa phương để làm thủ tục đổi thẻ khác.
Còn điều quan trọng khác cần chú ý là cẩn thận khi chuyển thông tin về số My

number qua E-mail – cùng các hành vi lừa đảo khác về My number bằng điện
thoại; thư từ; thăm viếng.
Nếu thấy nghi ngờ có hành vi lường gạt, lừa đảo thì liên lạc ngay với cảnh sát
しょうひせいかつ

hay qua trung tâm 消費生活 của thành phố với số Tel: 079 - 221 – 2110

/ Tiếp theo đây là thông báo từ viện bảo tàng mỹ thuật của thành phố về triển
きんだい び じ ゅ つ

せいかてん

lãm tranh từ vương quốc Bỉ 「ベルギー近代美術の清華展」
Nhật bản và Bỉ đều là vương quốc, đã có thiết lập ngoại giao từ hơn 150
năm, ngoài ra thành phố Himeji là thành phố kết nghỉa chị em với thành phố シャ
ルルロア của Bỉ - mỗi năm đều có những giao lưu thăm viếng cho các em em học
sinh trung học, nhưng tạm ngưng trong năm này vì tình trạng khủng bố.
Cuộc triển lãm tại viện bảo tàng mỹ thuật thành phố được kéo dài đến ngày 25
tháng 8. Bên cạnh những tác phẩm nghệ thuật quốc nội đang được trưng bày còn có
70 tuyệt tác phẩm của ジュルアリスマ; không chỉ ở trường phái hiện sinh mà đến
cả trừu tượng siêu thực. Là buổi triển lãm hiếm có nên cố đến xem. Vé vào cửa
cho người lớn là: 800yen; sinh viên là: 500 yen; học sinh trung-tiểu học là: 200yen.
しみん

/ Và tiếp theo là thông báo của thành phố về việc vận hành 市民プール cho việc
bơi lội và vui chơi dưới nước đến ngày 4 tháng 9
しみん

市民プール được thiết bị nhiều trò chơi với nước như: slider trượt xuống nước –
các giòng nước chảy quanh co – những cơn sóng tràn – và nhiều trò chơi khác
không chỉ cho trẻ em mà còn là vui thú cho người lớn- và đây còn là cơ hội để mặc
những chiếc áo tắm sặc sở khoe mình dưới nắng; vui chơi cả ngày trong nước. Hồ
tắm vận hành từ 9 giờ sáng đến 6 giờ chiều, vào cửa cuối cùng là lúc 5 giờ chiều.
Vé vào cửa: từ học sinh trung học cho đến người lớn: 1.100 yen; và trẻ em
trên 4 tuổi: 500 yen.
Tuy nhiên, nếu vào cửa sau 3 giờ trưa thì giá vé được giảm đi; cho người lớn chỉ
còn: 400 yen và trẻ em: 200 yen.
Chương trình phát thanh hàng tuần đến đây là chấm dứt

