FM Genki
Bài phát thanh lần thứ 4 dành cho
năm 2018 tháng 5 ngày 20 và 27

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 Mae-Da
Bên ngoài trời đang nóng dần lên và tia nắng ngày càng có vẻ gay gắt hơn.
Và áo ngắn tay được thấy nhiều trên đường phố - tuy nhiên, thời tiết chuyển mùa
nên chú y đến sức khỏe

☆/Mở đầu chương trình hôm nay là nội dung thông tin khu phục vuc lợi ích công
cộng Service Coner
ハローワーク thành phố Himeji, có thành lập khu service corner dành cho
người ngoại quốc. Tại nơi đây, giúp cho người muốn tìm việc; tìm được công việc
thích hợp với khả năng hiện có – nên nếu là người ngoại quốc có thể đến tham
しゅうしょく そうだん

きゅうじん じょうほう

ていきょう

しゅうしょくさき

khảo các thông tin như là「 就 職 相談」；「 求 人 情 報 の 提 供 」；「 就 職 先

のあっせん」tại khu này. Thảo luận bằng tiếng Việt, tại khu này được thực thi và
tuần thứ 1 và tuần thứ 3, vào ngày thứ 3 từ 1 giờ trưa đền 4 giờ; và tần thứ 2 và thứ
4, vào ngày năm – từ 1 giờ trưa đến 4 giờ chiều.
Muốn biết thêm chi tiết liên lạc với số Tel: 079 - 222 - 8609

☆/ Tiếp theo là thông tin về việc thảo thuận bằng tiếng Việt
Thành phố Himeji có thực hiện 5 địa điểm thảo luận bằng tiếng Việt, khi
gặp vấn đề khó khăn trong cuộc sống tại Nhât Bản; vấn đề con em cùng nhiều vân
đề khác.
Địa điểm thảo cùng thời gian và ngày giờ.
ひ め じ し やくしょ し み ん そうだん

✒ Thứ hai: tại 姫路市役所市民相談 Center

じょうとうまちそうごう

✒Thứ ba: tại 城 東 町総合 Center
た か ぎ そうごう

✒Thứ tư tại: 高木総合 Center
み

の

さとこうりゅうかん

✒Thứ năm tại:見野の郷 交 流 館

そうだんしつ

✒Thứ sáu tại: Egret Himeji trên tầng 4, tại phòng 相談室 của
ひ め じ し こくさいこうりゅう

姫路市国際 交 流 Center.
Chỉ riêng ngày thứ hai là từ 1 giờ 20 đến 5 giờ 20 phút chiều; các ngày
còn lại là từ thứ ba đến thứ sáu là từ 1 giờ trưa đến 5 giờ chiều. Các ngày lễ cũng
như ngày đầu năm và cuối năm không làm việc.
ほたる

☆/ Và tiếp theo đây là chuyện về đàn đom đóm 蛍 .
ひ め じ し やすとみちょう

Tại 姫路市 安 富 町 , là nơi được mang danh là thành phố hoa và đom
はな

đóm ‘‘花’とホタルのまち”. Vì tình trạng môi trường hư hại khắc nghiệt nên
khiến số lượng loài động vật này ngày càng hiếm dần. Chính vì vậy, nhiều cơ quan
lên tiếng kêu gọi mọi người hợp để mang trở lại loài sinh vật này. Tại trung tâm t
やすとみちょう

はやし だ が わ

going hành phố安 富 町 , có giòng sông 林 田川 chảy ngang qua, có một điểm
Spot trên bờ sông này có nhiều đom đóm sinh sống nơi đây. Đàn đom đóm phát dạ
quang trong khoảng từ cuối tháng 5 đến đầu tháng 7. Trong những ngày đầu mùa
hạ, được ngắm đóm đóm lặp lòe trong đêm vắng lặng là một cảnh tượng huyền
hoặc vô cùng thú vị. Nếu chưa ngắm qua thì nên đi ngắm 1 lần cho biết.
Khi đi theo khuyến cáo không mang theo đèn pin, và giữ yên lặng tránh gây tiếng
động ồn ào.
ほたる

Và khi đi ngắm 蛍 một điều cần chú ý khác là khi vào rừng cỏ nhớ
cẫn thận đến loài rắn độc Ma-mu-shi.

Chương trình phát thanh hằng tuần đến đây là chấm dứt.

