FM Genki
Bài phát thanh lần thứ 2 dành cho
ngày 23 và ngày 30 tháng 4

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

Những ngày ấm áp đang thực sự trở về, ngoài trời một màu xanh lá ngút trời
chen chút cùng muôn hoa. Đừng quên đi ngắm hoa đào nhé!

☆/ Mở đầu chương trình phát thanh hôm nay là phần giới thiệu phiên chợ phiên.
かめやま ご ぼ う らくいち ら く ざ

かめやま ご ぼ う ほ ん とく じ

Phiên chợ phiên “亀山御坊楽市楽座”là phiên chợ nhóm của 亀山御坊本徳寺.
Do cư dân trong khu vực mang đến bán nào là rau cải tươi mới cắt hay cây trái vừa
mới hái, cùng thức ăn thường dung cùng sản phẩm đặc chế. Một điều không thể
không nhắc đến là bên cạnh đó có free-market với nhiều sản vật cỗ xưa – không chỉ
mua mà còn thể bán.
Phiên chợ nhóm này được nhóm 1 tháng 1 lần, vào ngày chủ nhật của tuần thứ
4 của tháng – như vậy phiên chợ nhóm vào những tháng ngày tới là: tháng 5 là
ngày 28; tháng 6 là ngày 25; tháng 7 là ngày 23; tháng 8 là ngày 27; tháng 9 là
ngày 24 - phiên chợ nhóm bắt đầu từ 8 giờ sáng và tan chợ vào lúc 1 giờ trưa. Có
thể dung xe điện đến ga Kame-Yama, đoan đi bộ ve72 hưóng tây lối 5 phút là đến
nơi này.
Nếu trời có mưa phiên chợ được tạm ngưng. Nhớ tham dư phiên chợ phiên cuối
tháng này để tìm lại hương vị phiên chợ phiên ở quê nhà ngày nào!

☆/ Tiếp theo là thông tin giới về lớp Nhật ngữ cho người ngoại quốc được tổ chức
tại Egret
Các khóa học gồm có: sơ cấp A; sơ cấp B; sơ cấp C; sơ cấp D; sơ cấp E; sơ
cấp F; sơ cấp Trung và lớp Trung cấp. Các lớp sơ cấp sử dụng quyển “みんなの
に ほ ん ご

日本語”như là tài liệu giáo khoa và tiến hành vào ngày chủ nhật.

Riêng lớp Trung cấp tiến hành vào một cho thứ bảy và một vào chủ nhật.
Khóa học có 10 lần, được khai giảng vào tháng 5. Tiền học cho toàn khóa là
3.000 yen, không tính tiền sách giáo khoa và tiền ấn loát phí tùy từng lớp. Nếu có
ひ め じ し ぶ ん か こくさいこうりゅうざいだん

ý định thì sớm ghi danh để theo học tại văn phòng 姫路市文化国際 交 流 財団, ở
tầng thứ 3 cao ốc Egret – và mỗi lớp học chỉ nhận tối đa 20 học viên.
Muốn biết thêm chi tiết có thể liên lạc qua số Tel: 079 - 282 – 8950.

☆/ Và sau cùng là thông tin cho mọi người về việc khám sức khỏe. Việc chăm sóc
sức khỏe, khám nghiệm định kỳ là việc trong đại.
Thành phố Himeji có chương trình lần lượt vòng quanh để khám nghiệm ung
thư - bên cạnh đó còn có chương trình khám nghiệm cho ladies.
Chương trình khám nghiệm ung thư vòng quanh cho thị dân sẻ đến từng địa
điểm để khám nghiệm cho những người trên 40 tuổi bao gồm các loại ung thư như:
ung thư bao tử - ung thư phổi - ung thư đại tràng – ung thư gan do virus, thử xem 1
lần cũng được. Với cư dân thành phố nên có đăng lục để có chứng minh thị dân,
với người này chịu phí tổn rất thấp. Các địa điểm khám nghiệm là: hội bác sỉ
ほけんじょ

こうみんかん

しみん

Shika-ma Himeji; 保健所 và tại từng 公民館 và 市民センター. Tại từng địa điểm
có số người tham dự khám nghiệm hạn định từng kỳ nên chú ý nhớ phải ghi danh
trước. Các địa điểm này thường không bải đâu nên chú ý đến phương tiện di
chuyển đến các nơi này. Muốn biết thêm chi tiết về việc khám nghiệm cho riêng
ほけんじょ よ ぼ う か

bản thân hay người thân trong gia đình nện liên lạc để hỏi với 保健所予防課がん
けんしんたんとう

và hỏi người がん検診担当 qua số -Tel: 079 -289 - 1661
Thành phố Himeji cho biết sẻ gửi đến Coupon khám bệnh ung thư miễn phí,
vào hạ tuần tháng 5 tùy theo đối tượng và tuổi tác. Ngày 1 tháng 4, vào thời gian
chỉ định, với người 20 tuổi và 30 tuổi được nhận khám bệnh định bệnh Risk ung
thư bao tử - ung thư tử cung. Người có tuổi từ 40 – 50 – 60, để khám các bệnh ung
thư như: ung thư dạ dày - đại tràng – ung thư vú – ung thư tử cung và ung thư gan
do virus cũng sẻ được gửi đến – có nhiều loại coupon, và nhớ đến xác nhận ngày
khám và khu vực để lấy hẹn theo thứ tự ưu tiên.
Chương trình phát thanh hằng tuần đến đây là chấm dứt.

