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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

Chúng ta đã bước vào tháng 12 nên còn không 1 tháng nửa là sang niên lịch
mới. Mọi người đã chuẩn tính lại sổ sách gì chưa?

☆/Mở đầu chương trình phát thanh hôm nay là nội dung thông tin về việc tuyển lựa
tuyển thủ cho buổi Speech Contest hay ‘thi hùng biện tiếng Nhật’.
Buổi thi hùng biện tiếng Nhật – hay Speech Contest tiếng Nhật được tiến hành vào
ngày 19 tháng 2 từ 1 giờ đến 3 giờ trưa.
こころ
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Trong năm này với khái niệm là ‘ ひびきあう 心 と 心 ’, âm vang kết nối từ
những tấm lòng với những tấm lòng. Trong thời gian gần đây, hẳn không ít người
nghỉ đến điều này – nếu như đã nghỉ đến sao không tuyển đạt đến mọi người bằng
tiếng Nhật qua speech. Trong năm vừa qua có 5 người xuất thân từ Việt Nam đã
đăng đàn xuất diện. Cô Nguyễn thị Tố đã nhận huy chương bạc – Lê văn Long nhận
giải audience- giải khán thính giả. Đứng trước nhiều người để trình bày ý kiến là
một điều làm nhiều người rụt rè ái ngại, không tự tin nên đây là cơ hội tốt để thực
tâp. Cố gắng thử một lần qua speech xem sao? Hi vọng lần này có nhiều người Việt
Nam tham dự.
Để tham dư thì người dự tuyển với tiếng mẹ đẻ không phải là tiếng Nhật –
trên 15 tuổi ; hiện đang sống, đang làm việc hay đang học trong thành phố Himeji
hay vùng lận cận. Nội dung bài thuyết trình không liên quan đến vấn đề chính trị hay
tôn giáo cũng như liên quan đến vấn đề buôn bán. Bài diễn thuyết dài lối 4 đến 5
phút.
Thời hạn cuối ghi danh là 5 giờ chiều ngày thứ năm, 15 tháng 12 – đơn ghi
danh cùng bản copy của bài speech có thể gửi đến nơi nhận bằng đường bưu điện;
Fax hay E-mail.
Đơn ghi danh có thể download tù trang Home-page
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Nếu có ý định tham dự thì sớm ghi danh vì số tuyển mộ chỉ nhận tối đa là 15 người.

Và ưu tiên cho người ghi danh trước. Nhanh lên kẻo không kịp.!
Muốn biết thêm chi tiết, vui lòng liên lạc với ban tổ chức qua số
Tel : 079 – 282 - 8950

☆/ Tiếp theo đây là thông tin đáng chú ý về dịch bệnh viêm phổi đang lưu hành
Trong năm này bệnh dịch viêm phổi – Mycoplasma - đang lưu hành gây quan
ngại cho nhiều người nên cần chú ý. Viêm phổi Mycoplassma, khi bị nhuốm bệnh,
gây sốt và lam đau đầu, toàn thân đau nhức khiến cho người bị nhuốm bệnh tưởng
rằng bị cảm cúm. Đăc biệt ho nhiều và phát mạnh tiếng ho. Trẻ con còn bú thì trường
hợp này ít xảy ra, tuy nhiên, trẻ em từ 5 tuổi trở lên rất dể bị viêm phổi. Trường hợp
tưởng rằng bị cảm cúm, sau từ 3 đến 5 ngày, thì người bệnh bắt đầu bị ho nhiều và
ho khan – ho khan là vì chỉ phát tiếng; rất ít phát ra đàm bọt. Rồi sau đó, sốt giảm
dần và kéo dài từ 3 đến 4 tuần. Với triệu chứng như vậy, là có thể đã bị nhuốm bệnh
sưng phổi mycoplasma. Vì vậy nên sớm đi khám bệnh để tri liệu.
Để phòng ngửa bị lây bệnh, cũng như các phương pháp phòng ngừa các bệnh
truyền nhiễm thông thường – là khi đi là ngoài nhứ mang mask – khi về nhà nhớ rửa
tay cẩn thận bằng savon sát trùng hay nước thuốc sát trùng. Và nếu khôngg may bị
đã bị nhuốm bệnh thì luôn mang mask để tránh lây bệnh cho người khác.
Mùa đông đến với nhiều bệnh dịch truyền nhiễm theo mùa, nhớ chú ý đến sức khỏe.

☆/ Và tiếp theo đây là thông tin về lớp Nhật ngữ danh cho người ngoại quốc được
tổ chức tại cao ốc Egret.
Lớp Nhật ngữ lần này là lần thứ 3 trong năm Heisei 28, được kéo dài từ tháng
12 đến tháng 3 sang năm. Theo thông lệ hàng năm thì lớp học được bắt đầu từ tháng
1 của năm mới nhưng năm này bắt đầu từ ngày 11 tháng 12. Lớp sơ cấp có 6 lớp từ
lớp A đến lớp F – lớp trung cấp có 2 lớp. Các lớp từ sơ cấp đến trung cấp, mỗi cấp
chỉ có 1 lớp học – khóa học có 10 lần với học phó là 3.000yen; tiền phụ bản ấn loát
tùy mỗi lớp – mỗi khóa chỉ nhận tối đa là 20 học viên. Nếu có ý định theo học thì
sớm đến ghi danh, tại văn phòng tọa lạc trên tầng thứ 3 của cao ốc Egret – muốn biết
thêm chi tiết – liên lạc với 姫路市文化国際交流財団
Qua số Tel: 079 - 282 - 8950
Chương trình phát thanh hằng tuần đến đây là chấm dứ

