FM Genki
Bài phát thanh lần thứ 6 dành cho
ngày 18 và ngày 25 tháng 6

năm 2017

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 phải trải qua nhiều ngày mưa dai dẳng. Và cũng là thời kỳ tốt nhất
うめ

để làm chín những trái Ume – mận chín vàng. Người Nhật gọi thời gian này là 梅
あめ

つ ゆ

の雨 nhưng khi viêt thành 梅雨. Một điều thú vị trong văn nhó Nhât Bản.

☆/ Mở đầu chương trình phát thanh hôm nay là mục giới thiệu – phòng thảo luận
しごと

まどぐち

“くらしと仕事の相談窓口”ở toà hành chánh thành phố Himeji
Năm 2017, luật pháp cho phép việc giúp đở người gặp cuộc sống khó khăn để tự
し ご と そうだんまどぐち

lập. “くらしと仕事相談窓口”- là phòng để thảo luận các vấn đề như là: công
việc làm và con cái – vấn đề gia đình – luật pháp và kinh tế, việc thảo luận được
sắp xếp với đối tác 1 người với 1 người; hoàn toàn miễn phí trên mọi vấn đề. Ví dụ
しゅうろう し え ん い ん

như: vấn đề việc làm – thì nơi này, trước tiên liên kết với nhân viên 就 労 支援員 ở
Hello-work, tìm công việc thích ứng cho đương sự để giới thiệu.
Chính vì vậy khi gặp khó khăn, hãy liên lạc điện thoại hay mail cũng như có thể
し ご と そうだんまどぐち

trực tiếp đến thẳng phòng“くらしと仕事相談窓口” Phòng này được đặt ở 2 nơi.
ひ め じ し やくしょ

かい

- / Một ở 姫路市役所 １階, liên lạc qua Tel: 079 - 221 - 23338
ひ め じ し じ

ち ふ く し かいかん

じ

và 1 ở

ち ふ く し か

姫路市自治福祉会館２階 với ban自治福祉課、liên lạc qua Tel: 079-222- 212.
Các ngày trong tuần - sáng từ 8 giờ 35 đến 12 giờ; trưa từ 13 giờ đến 17 giờ 20 ;
Ngoại trừ ngày cuối tuần và lễ nghỉ.

☆/Tiếp theo đây là nội dung thông tin về lớp học mùa hè –Summer-School , dành
cho các em học sinh trong thời gian nghỉ hè tại Vườn Thú Himeji
Chương trình thể nghiệm nuôi thú, dành cho các em học sinh tiểu học, từ lớp 5
đến lớp 6 trong thành phố - được thực hiện vào ngày giờ như sau: tháng 7 ngày 22
– thứ bảy và ngày 23 chủ nhật, lối từ 9 giờ sáng đến 12 giờ trưa. Cho dù trời có
mưa chương trình vẫn được tiến hành. Chương trình tiến hành bao gồm việc làm
thứ ăn và cho thú ăn cùng chụp ảnh sinh hoạt với nhiều loại thú. Chương trình
thám hiểm - cũng được thực hiên cho các em lớp nhỏ hơn - từ năm lớp 3 đến năm
4 tiểu học – chương trình tiến hành vào ngày 11 thứ sáu ; 1 ngày lễ trong tháng 8;
thời gian lối từ 9 giờ sáng đến 12 giờ trưa - thể nghiệm trong việc cho thú ăn –
bằng cách theo nhân viên vườn thú quan sát quan sát việc cho thú và cùng chụp
những bức ảnh lưu niệm. Ở lớp nào cũng chỉ tối đa là 36 người nếu nhiều hơn thì
đành bốc thăm.
Phương thức ghi danh qua đường bưu điện. Người đại diện ghi danh với: địa chỉ tên họ - cùng với điện thoại – với toàn thể số người tham dự đầy đủ tên họ furigana – tên trường học – năm lớp và số điện thoại cùng tên họ của từng học sinh
– gửi về nơi nhận. Với chỉ 3 người ghi danh cũng được nhận. Vui lòng cho 1 tem
82 yen vào phong bì gửi. Thời hạn cuối ghi danh theo dấu bưu điện là tháng 7
ngày 8. Địa chỉ nơi nhận:
ひ め じ し ほんちょう ６ ８ ば ん ち

どうぶつえん

姫路市 本 町 ６８番地 với tiêu đề 動物園サスースクール
ひ め じ し どうぶつ

Hay liên lạc với 姫路市動物園 qua sôq Tel: 079 – 284 – 3636

☆/ Sau cùng là thông tin về liên lạc khẩn cấp và trường hợp lánh nạn
Trong thời gian gần đây, có nhiều thông tin đồn đoán rằng Nhật Bản nằm
trong đạn đạo của hỏa tiễn có thể rơi xuống – người trong vùng đất phai làm thế
nào? Thì sau đây là thông tin chính thức từ chính phủ cho biết. Thông tin khẩn cấp
có thể có rất nhiều loại khác nhau. Thông tin khẩn cấp được báo bắng nhiều loại
như: bằng Mail qua điện thoại cầm tay - thông báo cho người có gia nhập hệ thống
ひ め じ ぼうさい

bằng message – ‘‘姫路防災ネット’’ và FMGenki bằng Message. Người sử dụng
điện thoai cầm tay hay Smart-phone, xác nhận lại xem đã ghi danh xong chưa để
khi trường hợp có thông tin khẩn cấp sẻ nhận được văn bản thông báo.

Chương trình phát thanh hằng tuần đến đây là chấm dứt

