FM Genki
Bài phát thanh dành cho
ngày 1 và 8 &

15 tháng

1

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

Chúng ta đang bước sang năm mới – năm 2017, theo thập nhị thì năm tới này là
とり

năm Dậu hay năm con gà – với người Nhật năm này được gọi là ‘‘ひのと酉’’.
Nhân tiện ngày đầu năm mới – toàn ban Việt ngữ của đài FMGenki cầu chúc quí
thính giả cùng gia quyến được vạn sự như ý.

☆/ Mở đầu chương trình phát thanh hôm nay là nội dung chương trình triển lãn
こうでらちょう

những trò chơi trẻ em ở 香 寺 町

に ほ ん が ん ぐ はくぶつかん

Cuộc triển lãm trò chơi tại ‘‘日本玩具博物館’’, được kéo dài đến thứ ba ngày
とり

21 tháng 2 –biểu tương cho năm này là năm con gà hay 鳥 - nên có rất nhiều trò
chơi mang cón hình con gà. Những tiếng kêu: cốc!!…cốc !! .. của gà mái gọi con
hay kêu mồi – được nghe vang khắp đó đây. Thêm vào đó còn có những trò chơi
mang hình ảnh gà ở nhiều nơi trên thế giới được cùng triển lãm.
に ほ ん が ん ぐ はくぶつかん

Để đến 日本玩具博物館, ngoài phương tiện tự túc có thể dung xe điện JR, từ
ばんたんせん

こう ろ えき

ga Himeji theo tuyến đường 播但線 đến ga 香呂駅 - đoạn đi bộ lối 15 phút là đến
nơi này. Vé vào cửa cho người lớn là: 600 yen; học trung học cấp 2 và cấp 3 là:
400 yen; trẻ em trên tuổi là: 200 yen.
Đặc biệt cho đến ngày 21 tháng 1, có triển lãm những trang hoàng của ngày
Giáng Sinh trên khắp thế giới. Nhớ dắt con em cùng đến xem Nhé!
に ほ ん が ん ぐ はくぶつかん

Muốn biết thêm chi tiết, liên lạc với 日本玩具博物館, số Tel: 079 -- 232 – 4388

☆/ Theo là nội dung Himeji Marché
Sản vật của thành phố Himeji và sản vật công nghệ được hày bán tại Himeji
Marché vào ngày thứ sáu của tuần có số lẻ của tháng 1 và tháng 3.

Theo dự trù lần tới là ngày 20 tháng và 17 tháng 3.
こうりゅう ひ ろ ば

ち

か つうろ

Địa điểm là Ni Gi-wai 交 流 広場 ở phía bắc của ga JR Himeji, tại 地下通路.
Thời gian từ 3 giờ trưa đến 6 giờ. Bày bán nhiều lại rau trái tươi, cùng nhiều loại
Jam.
Himeji Marché ngoài ra mỗi tháng cũng được thực hiện bày bán các sản vật tươi
に か い まち

しんせんいち

tại 二階町 là ふれあい新鮮市, vào các ngày: 13 và 14 tháng 1 và ngày thứ sáu
thứ 1 của tháng và thứ và thứ bảy của tuần thứ 1.
Nhớ đến xem cùng để mua thức ăn tươi nhé!

☆/ Tiếp theo là nội dung về chế độ giữ trẻ con còn bú tạm thời bị bệnh
Phụ huynh phải đi làm việc, có con em còn bú sữa như đang bị bệnh hay
trong thời gian phục hồi hay không gửi được tại các nhà giữ trẻ. Thành phố Himeji
có thiết bị cac cơ sở để chăm sóc tạm thời. Các đối tượng này phải là người sống
làm việc trong thành phố - trẻ em bị bệnh chỉ lên đến 10 tuổi.
Được tiếp nhận từ thứ 2 đến thứ bảy – ngoại trừ các ngày lễ nghỉ; những
ngày nghỉ cuối năm đến đầu năm sau . Thời gian từ 8 giờ sáng đến 7 giờ tối. Dài từ
1 ngày đến không quá 7 ngày. Phí tổn chăm sóc cho 1 ngày là 2.000 yen với người
phải trả thuế lợi tức – người không khải trả thì ít hơn đến không phải trả tiền; có 3
cấp bậc. Dùng điện thoại liên lạc và làm thủ tục đến 1 trong 4 địa điểm này là
ひろはたがくえん

-/ Amenity home 広畑学園 số Tel : 079 -236 - 1630
にゅうじ

-/ 乳児 home るり

số Tel : 079 - 222 - 5027

-/ プゥーパ Hall

số Tel : 079 - 282 - 2692

せん と く じ きょういくえん

-/ 専得寺 教 育 園

かつはらえきまえぶんえん

勝原駅前分園 số Tel: 079 – 239 – 5888
し え ん か

Muốn thêm chi tiết về chế độ này – liên lạc để hỏi tại こども支援課
Qua số Tel : 079 - 221 -2311
Chương trình phát thanh hằng tuần đến đây là chấm dứt.

