FM Genki
Bài phát thanh lần thứ 23 dành cho
ngày 4
và 11
tháng 3
năm 2018

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

Nhiệt độ trong ngày, độ sai biệt giữa nóng và lạnh ngày càng gia tăng. Cơ thể con
người phải thay đổi thích ứng cho sự sai biệt này giữa ngày và đêm không phải là việc
dễ dàng – nên chú ý đến sức khỏe trong thời gian có biên độ sai biệt lớn lao giữa ngày
và đêm này.

☆/Mở đẩu chương trinh phát thanh hôm này là thông tin nội dung từ trung tâm
しょうひしゃせいかつ

消費者生活 - hay trung tâm cảnh báo sinh hoat cho người tiêu dùng

➀ Sau một thời gian dài sử dụng các sản phẩm điên gia dụng –
chuyện thường thấy hay xảy ra như là do rác bụi đóng vào quanh các ổ
cắm điện.
➁ Có điều bất thường xảy ra trong khi sử dụng như - có tiếng kêu vang và rung
chuyển không bình thường.
➂ Có mùi hôi kỳ lạ bốc ra từ sự bốc cháy
➃ Có điều bất thường xảy ra quanh ổ cấm điện; đầu cấm điện hay dây điện với
sự phát nhiệt cao khác thường.
➄ Dây điện bị gãy đứt bên trong
➅ Có những giọt nước lạ chảy ra từ bên trong.

Đấy là những triệu chứng bất thường cần chú ý. Nhanh chóng đến nơi đã
mua những sản phẩm này hay liên lạc với công ty sản suất để thảo luận.
Và điều đặc biệt cần chú ý là việc sử dụng những ổ cấm điện với thời gian
không lau chùi. Những hạt bui đóng ngày càng nhiều trong ổ kín không khí khô. Điều
này dể xảy ra những tai nạn hỏa tai. Thêm vào đó thì những ‘‘plug’’ cắm điện có vỏ
bọc ngoài bằng Plastic với dể vở tạo nên những chạm điện - bốc cháy rất nguy hiểm .
Ngoài ra, với các máy sử dụng nguổn điện cao và sử dụng liên tục trong nhiều tháng
ngày khiến cho dây điện truyền tải không đủ cường độ khiến dể phát nhiệt - như
đường nối đến các máy lạnh, máy điều hòa không khí, máy hút bụi, máy truyền hình
cùng các sử dụng nguổn điện máy xấy giặt ….
Theo khuyến cáo từ trung tâm sinh hoạt tiêu dùng cho biết : nên hút bụii thường
xuyên và luôn giử sạch các ổ cắm điện; và nên thay dây điện với cường độ và hiệu thế
thích ứng để tránh những tai nạn đáng tiếc có thể xảy ra.

☆/ tiếp theo đây thông tin vể buồi thi hùng biên với tiếng mẹ đẻ cùng tiếng Nhật
に ほ ん ご

た げ ん ご

Buổi thi hùng biện 日本語・多言語 Speech Contest, được tổ chức vào thứ
tư, ngày 21 tháng 3 năm 2018, là ngày lễ nghỉ - dành cho con em gốc là người ngoại
quốc. Khởi thủy cuộc thi từ các trường trung và tiểu học quanh thành phố với tiếng
mẹ đẻ cùng tiếng Nhật. Với đề tài tư do nhưng thông thường là nguyện vọng hay ước
mơ trong tương lai.
Chương trình bắt đầu từ 9 giờ 30 sáng đến 1 giờ trưa, theo như dự định tại
ひ め じ し りつ た か ぎ そうごう せ ん

た ー

姫路市立高木総合センター 。
Chương trình có đông con em với tiếng mẹ đẻ là tiếng Việt Nam, nên nhớ
đến để cỗ vũ cho con em của mình.
Và sau đây là lời mời gọi mọi người cố đến tham dư của cô Lệ.
Chương trình phát thanh hằng tuần đến đây là chấm dứt.

