FM Genki
Bài phát thanh lần thứ 11 dành cho
ngày 3 và ngày 10 tháng

9

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

Scott

Năm này có nhiều ngày nóng gay gắt khiến cho nhiều người bị trúng nhiệt. Hiện,
chúng ta đang bước vào tháng 9, ngày vẫn còn nóng – tuy nhiên khi đêm về hay
trời rạng sáng có nhiều cơn gió dịu mát dần để chuẩn bị đón nàng thu trở về.

☆/ Mở đầu chương trình là thông tin về thông báo khẩn cấp và lánh nạn khi có
hỏa tiễn phóng đi từ Bắc-Hàn
Bắc Hàn thông báo cho biết rằng sẻ thực nghiệm nhiều cuộc thử nghiệm hỏa
tiễn liên lục địa ngang qua nhiều quốc gia. Điều này gây quan ngại về sự an toàn
toàn đến cuộc sống của người dân trong vùng đạn đạo xuyên qua. Có một số người
liên tiếng chất vần chính phủ về việc – nằm trên đạn đạo của hoả tiển của Bắc Hàn
nên rất có thể rơi xuống và nếu trường hợp này xảy ra phải là thế nào? Chính phủ
cho biết đã cho hoạt động System “ thông báo nhanh chớp mắt trên toàn quốc”
しゅんじけいほう

được gọi là 瞬時警報System.
và người nhận được thông tin này – phải sớm nhanh chân đi lánh nạn.
Thông tin này được thông báo qua các loại như:
① Điện thoại cầm tay – Smart Phone ② Himeji lưới phòng tai ③ WINK và
ぼうさいぎょうせい む せ ん

FM genki qua mail ④ 防災 行 政 無線.
① Điện thoại cầm tay – Smart Phone được tiếp nhập thông báo với Mail thông tin
khẩn cấp – một khi tình trạng này xảy ra mail khẩn cấp sẻ được chuyển đến ngay,
nhớ xác nhận để tiến hành.
② Himeji lưới phòng tai – muốn gia nhập vào hê thống này thì gửi một qua mail
trống không cần tiêu đề gửi đến địa chỉ “himeji＠bousai.net” – thì sẻ được 1 thư
thông báo – đọc xong, trả lời đồng ý và gia nhập. Thế là việc gia nhập hoàn tất,
và việc gia nhập hoàn toàn miễn phí.
③ Và ④ Với hệ thống WINK và Radio FMgenki qua thư lưu hành. Và hệ

thống phát thanh vô truyến.
Khi nhận được thông tin thông báo khẩn cấp và lánh nạn khi có hỏa tiễn phóng đi
– trường hơp đang di chuyển bên ngoài thì sớm tìm nơi ẩn trú phía sau những kiến
trúc vững chắc hay lánh nạn nơi khu phố ở tầng hầm. Trường hợp không tìm được
nơi nào để ẩn trú nằm úp mặt xuống đất 2 tay vòng lên đầu. Nếu trường hợp đang
ở trong nhà thì nên thoát ra ngoài từ cửa sổ nếu không có cửa sổ đế thoát thì nên ra
nhà ngay. Trên đây là một vài thông tin cần thiết để lánh nạn.
とうこう じ ど う

☆/Tiếp theo là thông báo di chuyển tạm thời của 東光 児童センター
とうこう じ ど う

Trung tâm này thông báo vì cần phải tu sửa tái thiết bị nên trung tâm 東光 児童セ
ンター, trong thời gian từ ngày 29 tháng 8 đến sang tháng 3 năm Heisei 30 – đến
きゅうふなば

ようちえん

しきちない

địa chỉ trong cơ sơ thiết bị có tên là 旧船場 幼稚園 (敷地内) năm trong khu vực
しののめちょう

ちょうめ

東雲 町 ２丁目. Nếu có việc có việc liên quan đến trung tâm này nhớ theo dõi
thông báo. Muồn biết thêm chi tiết liên lạc để hỏi với
ひ め じ し

せいさくか

姫路市子ども政策課qua số Tel: 079 – 221 – 2738.

☆/ Và tiếp theo là thông tin về lễ hội của hội bảo vệ yêu thích thú vật chúc thọ tại
Vườn thú Himeji
けいろう

ひ

ひ め じ し り つ どうぶつえん

Nhân ngày thứ hai 18 tháng 9, là kính lão –敬老の日 , tại 姫路市立動物園 vườn thú tổ chức lễ hội chúc mừng cho muôn thú được trường thọ - bằng cách tặng
quà với những thứ mà chúng thích nhất. Nhân dịp này, cùng lúc thực thi tuần lễ
どうぶつ あ い ご

bảo vệ yêu thích thú vật – 動物愛護. Cho dù có nhiều bận rộn những phải cố gắng
thực hiện ngày kỹ niệm – trong công viên vào ngày này tại nhiều khu nuôi thú thực
hiện nhiều Quiz rally – câu hỏi đố về những loài thú này. Thêm vào đó còn “có thời
gian thể nghiệm việc cho thức ăn gậm nhấm Otaria” ngoài ra còn có nhiều Event
được thực hiện trên Stage- không những thế mà còn rất nhiều mục khác gia tăng
thêm vào chương trình không có thông báo.
Đặc biệt, vào ngày này – vào cửa không mất tiền – vườn thú mở cửa từ 9 giờ
sáng đến 5 giờ chiều; tuy nhiên người vào cuối cùng là lúc 4 giờ chiều. Đây là cơ
hội tốt để biết thêm về các loài thú đặc biệt dành cho con em.
Muốn biết thêm chi tiết liên lạc với số Tel: 079 – 284 – 3636.
Chương trình phát thanh hằng tuần đến đây là chấm dứt.

