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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

Mùa xuân đã trở về, người người đang hân hoan đón chào. Niên học mới cùng
các cơ quan, công xưởng đang đón chào – người mới bước vào sinh hoạt mới.

☆/ Sau đây thông tin cho mọi người về nội dung chương trình 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 Himej và 保健所 và tại từng 公民館 và 市民 センター. Tại từng địa
điểm từ 9 giờ sáng đến 11 giờ. có số người tham dự khám nghiệm hạn định từng kỳ
nên chú ý nhớ phải ghi danh trước. Muốn biết thêm chi tiết về việc khám nghiệm
ほけんじょ

cho riêng bản thân hay người thân trong gia đình nện liên lạc để hỏi với 保健所
よ ぼ う か

けんしんたんとう

予防課がん và hỏi người がん検診担当 qua số Tel: 079 -289 - 1661
Ngoài ra, còn có chương trình khám đặc biệt cho người trong khoảng tuổi từ 40
đến 75 – về

メタボリック

シンドローム（Metabolic –syndrome）- thông

báo gọi khám từng nhóm – nên sớm đi khám. Trong thới gian từ giửa tháng 5 sẻ
gửi coupon đến để đi khám nghiệm không mất tiền.

Ngoài ra còn có chương trình khám bệnh vòng quanh cho người không có
phương tiện đi lại – nên chú ý theo dõi ngày giờ và địa điểm – nhớ ghi danh và xác
そうげい き ぼ う

nhận thời gian cùng địa điểm - trong 送迎希望 có báo thời gian để chuẩn bị.

☆/Tiếp theo là thông tin về buổi đại hội tổng hợp giải thich tuyển sinh cho
trường liên quan đến khán hộ
Ngày thứ bảy, 28 tháng 4, từ 12 giờ, tại tầng hầm thứ 2 của cao ốc Egret, tại
しみん

phòng 市民 アリーナ, có buổi tuyển mộ giải thích các trường học liên quan đến
けんない

công việc khán hộ. Có tất cả 24 trường trong 県内 - từ đại học đến chuyên môn
liên quan đến công việc khán hộ lần lượt giải thích. Đây là cơ hội tốt vô cùng cho
những ai có ý định chọn nghề khán hộ trong tương lai – tất cả sẻ được nghe giải
か ん ご けいだいがく
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thích để hiểu về 看護系大学 và 看護専門学校; các đối sách trong việc tiếp nhận
đồng thời thảo luận đặc biệt tuyển lựa. Tham dự không mất tiền; không cần phải
ghi danh trước cũng như vào cửa tự do.
Cùng lúc này, có nhiều người đang là làm công việc khán hộ - cũng như giảng
viên tại các trường khán hộ, tại các bệnh viện cùng đến giải thích – vào cửa tự do.
Thêm vào đó thì tại Seminar 2, từ 11 giờ đến 12 giờ có buổi giải thích về đối
sách cho khán hộ sinh quốc gia. – từ 3 giờ trưa đến 4 giờ chiều có buổi nói chuyện
về phương thức học tập để thi vào trường khan hộ. Từ sau 12 giờ trưa đến 16 giờ
chiều, chung quanh khu vực có 33 quày hàng từ các bệnh viện và do nhân viên tiếp
nhận giới thiệu; như về việc đã là nhân viên khán hộ nhưng đã có một thời gian
thôi việc nay muốn nghiên cứu việc trở lại làm. Trường hợp có con em từ 1 tuổi trở
đi, trước khi vào học thảo luận, được tiếp nhận chăm sóc không mất tiền.
Người vào hội trường nếu có シールラリー, tham gia khi ra về có được quà
tặng cá nhân Muốn biết thêm chi tiết liên lạc với
ひょうごけん か ん ご きょうかいせいばん し
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兵庫県看護 協 会 西播支部 với số Tel: 079 - 293 – 3131
Hỏi về nội dung với số Tel: 5140 và 5141.
Chương trình phát thanh hằng tuần đến đây là chấm dứt.

