Toàn ban Việt Ngữ của đài FMGenki kính chào quí thính giả
Chương trình phát thanh tiếng Việt hàng tuần được thực hiện qua các
giọng đọc là
Nguyễn Việt
và
Matsu – O
Chúng ta đang bước vào tháng 3, tiết trời ngày càng ấm dần. Theo hiệp hội
nghiên cứu thời tiết của Nhật Bản vừa công bố cho biết, trong tháng 3 - với
thời tiết ngày càng nóng dần làm cho hoa đào nở - và theo tiên đoán thì vào
ngày 27 tháng 3 tới này – hoa đào trong khu vực tỉnh Hyogo sẽ nở rộ để
chào đón mùa Xuân – đây là niềm vui hằng mong đợi của nhiều người.

✥/ Mở đầu chương trình phát thanh hôm nay là thông báo về nội dung
của chương trình đại khai hội hoàn thành tu sửa cỗ thành Himeji
Từ tháng 10 năm năm 2009, cỗ thành Himeiji bắt tu sửa lớp sơn bên ngoài
ngoài cỗ thành cùng việc lợp lại mái ngói. Sau đó tiến vào bên trong tu sửa
cùng với việc bảo tồn – cho đến hiện nay thì công trình đã hoàn tất để lộ ra
một tòa lâu đài trắng sáng nguy nga giữa bầu trời xanh trong ngày nắng ấm.
Để kỹ niệm công trình tu bổ vĩ đại kéo dài trong hơn 5 năm – nhiều lễ hội
được tổ chức để chào mừng. Riêng với khách vào chiêm ngưỡng bên trong
cỗ thành – người ta có thể download từ những apply chuyên dụng đặc biệt
– thêm vào đó những máy tính bàn; Tablet hay Smart Phone tại những
point đặc biệt người ta chiêm ngưỡng được những sinh hoạt hay cấu trúc
với hình ảnh sinh động vô cùng trung thực từ Computer Graphic hiện đại
nhất.
Trong thời gian này giá vé vào cửa có thay đổi – người trên 18 tuổi là:
1.000 yen – học sinh từ tiểu học – trong học cấp 2 – trung học cấp 3 là :
300 yen. Trong thời gian những ngày đầu khai trương, nghỉ rằng rất đông
người nên cho đến ngày 5 tháng 10. Mỗi ngày chỉ bán giới hạn trong

15.000 vé vào cửa. Chính vì vậy nên giử vé trước cho ngày muốn vào cửa
trong thời gian này.
Để chào mừng khánh thành khai trương – toán 「ブルーインパルス」
thuộc lưc lương không quân Nhật Bản – có trình diễn màn biểu diễn nhảo
lộn Acrobat-skiing trên bầu trời của khu vực cỗ thành.
Chương trình Acrobat-skiing, được dự trù từ 10 giờ sáng vào thứ năm,
ngày 26 tháng 3 – nếu trời tốt; nếu không may trời xấu vào ngày này chương trình sẻ phải tạm đình hoãn.
Ngoài ra, trong thời gian từ tháng 3 đến tháng 4 theo ước đoán; sẻ có nhiều
du khách đến thăm viếng cỗ thành cùng với lễ hội ngăm hoa đào.
Chính vì vậy trong năm này, lễ hội ngắm hoa nhân dịp quanh khu vực cỗ
thành sẻ rất là rộn rịp với nhiều vui thú hơn so với nhiều năm trước nê nhớ
đừng quên – nhớ tham dự.

✥/ Và tiếp theo đây, là nội dung về vấn đề bảo hiểm xe đạp
Trong lần trước, chúng ta đã bàn luận về việc lái xe đạp cùng những
luật lệ. Hôm nay, chúng ta bàn đến việc cần gia nhập bảo hiểm. Để khi lái
xe được an tâm thì điều tốt hơn hết là phải gia nhập bảo hiểm vì khi lái xe
những tai nạn có thể do mình bất cẩn gây nên cũng có lúc vô ý gây cho
người khác – giữa xe đạp với xe đạp hay xe đạp với khách bộ hành.
Trrong gần đây có nhiều tai nạn do xe đạp gây chết người hay gây
thương tích trầm trọng mức bồi thường có lúc lên đến 1.000 man yên. Nếu
không có bảo hiểm thì đây là một vấn đề không dể giải quyết. Chính vì vậy
theo một số chuyên gia khuyến cáo – dù là hạn hữu nhưng không thể là
không xảy ra nên điều tốt nhất để an tâm là nên gia nhập vào bảo hiểm tai
nan.
Ngoài ra thì tiền bảo hiểm đối với học sinh tiểu học – trung học cấp 2
– trung học cấp 3 hay sinh viên đại học – được khuyến khích với giá rẻ hơn
so với bình thường. Theo thống kê Heisei 25, thì số người bi thương ở đầu
có số tử vong tăng lên đến 80%. Chính vì phải luôn nhớ trong lòng là
khách bộ hành là ưu tiên và đội Helmet khi lái xe đạp và luôn giữ an toàn.
Chương trình phát thanh hàng tuần đến đây là chấm dứt.

