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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

Mọi người ngày ngày phải vật lộn với cái nắng gay gắt nung người Những
ngày nghỉ hè với nhiều cuộc vui cùng lắm bận rộn, sắp trôi qua. Các em học sinh
đang trở lại với sách đèn – ôn tập lại bài vỡ để chuẩn bi trở lại trường.

☆/ Mở đầu chương trình phát thanh hôm nay – là nội dung việc thay đổi thời điểm
ひ な ん かんこく

こうずい

cảnh báo thời tiết ‘‘timing’’ 避難勧告 khi có 洪水 - lụt lội nước hay dâng tràn.
ひ な ん かんこく

Cho đến hiện nay thì 避難勧告 , khi có tình trạng lụt lội nước dâng tràn; do hội tự
trị địa phương khuyến cáo – tuy nhiên điều này không làm cho cư dân thấy được
ひなん

timing nguy hiểm để sớm đi lánh nạn. Ngoài ra, khi lệnh cảnh báo lánh nạn - 避難
かんこく

勧告, so với tiêu chuẩn còn mức độ hơi thấp – nên sự thiệt hại do nước dâng không
xảy ra. Chính vì vậy, chính phủ cùng thành phố phối hợp thay đổi lại tiêu chuẩn
cùng timing cho thích ứng để hội tự trị thông báo. Nên từ bậy giờ, trong lòng luôn
nhớ nhanh chóng hoạt động thích ứng. Ngoài ra khi lệnh khuyến cáo lánh nạn, đôi
khi không theo tiêu chuẩn của khuyến cáo lánh nạn – như trường hợp đê điều bị vỡ.
Thêm vào đó thì việc thông tin lánh nạn đến cư dân tại các: thôn - làng - thị xã lên
ひ な ん じょうほう

quan đến thông tin lánh nạn có khác đội chút. 避難 情 報 được phân chia thành các
ひ な ん じゅんび

こうれいしゃとう ひ な ん か い し

ひ な ん かんこく

ひなん し

じ

きんきゅう

cấp độ: ①避難準備・高齢者等避難開始 ②避難勧告 ③避難指示（ 緊 急 ）.
Tùy theo cấp độ để thi hành như:
ひ な ん じゅんび

こうれいしゃとう ひ な ん か い し

① 避難準備・高齢者等避難開始: khuyến cáo tỵ nạn – người cao niên bắt
đầu: di chuyển người cao tuổi cùng với người bị khuyết tật cũng như người
cấn trợ giúp di chuyển; trẻ em nhỏ còn bú và người người đang di chuyển .

ひ な ん かんこく

② 避難勧告: khuyến cáo đi lánh nạn khi lệnh này đượcc ban hành thì sớm tìm
nơi an toàn để lánh nạn. Nếu điều kiện di chuyển đến nơi an toàn đường đi
có thể nguy hiểm thì nên tìm nơi an toàn có thể được gần nhất hay chung cư
an toàn cao tầng. Ví dụ trường hợp vỡ đê – đập thì có thể chạy lên bờ đê ở
đoạn an toàn thay vì bỏ nhà chạy lên lánh nân ở núi caao.
ひなん し じ

きんきゅう

③ 避難指示 -（ 緊 急 ）:lệnh khuyến cáo lánh nạn khẩn cấp này ban hành thì
sớm tìm nơi an toàn tránh nước dâng tràn nguy hiểm có thể như là khu chung
cư hay nơi an toàn đã được báo trước.
Đấy là những thông tin khuyến cáo mới nhất về viêc lánh nạn nước dâng tràn –
cần chú ý để có được sự an toàn.

☆/Tiếp theo đây là thông báo về việc tuyển mộ vào nhà thị xã
しえいじゅうたく

Cơ sở kinh doanh nhà thị xã thành phố Himeji, 市 営 住

宅 vừa thông

báo cho biết: có một số nhà trống nên mở cuộc thăm cho những ai muốn vào. Và
người muốn tham dự cuộc bốc thăm cần phải hội đủ một điều kiện như là:
1/- là người đang sinh sống hay đang là việc tại thành phố Himeji.
2/- là 2 vợ chồng hay đang sống chung cùng con cháu; tức nhiên là 2 người trở lên
tuy nhiên, trường hợp 1 người vẫn được cứu xét.
3/- là người hiện đang gặp khó khăn trong vấn đề chỗ ở - cần có sự chứng minh.
4/- là người không phải là thành viên của bạo lực đoàn.
5/- Tất cả mọi người đang sống chung phải khai báo thu nhập lợi tức vì tiền nhà
được tính trên tổng số thu nhập. Đây là 5 điểm chính yếu cần có hội đủ.
Đơn xin bắt đầu niêm yết từ cuối tháng 8, tại lầu 5 của tòa hành chánh Himeji
– ban kinh doanh nhà thị xã, ngoài cũng được niêm yết tại các tòa hành chánh khu
vực địa phương hay cơ quan phục vụ lợi ích công cộng.
Đơn xin được thu nhận kể từ ngày thứ năm, 7 tháng 9 cho đến ngày thứ sáu,
15 tháng 9. Đơn xin cùng các văn kiện cần thiết có thể gửi đến nơi nhận bằng
đường bưu điện hay mang thẳng đến cơ quan nhà ốc thành phố ở lầu 5 của tòa hành
chánh Himeji.
Cuộc bốc thăm tuyển lựa được tổ chức vào tháng 10 và người trúng thăm
có thể vào ở từ hạ tuần tháng 11. Muốn biết thêm có thể liên lạc để hỏi ở số Tel:
079 – 221 – 2633.
Chương trình phát thanh hằng tuần đến đây là chấm dứt.

