
                   

 

     

               

            

             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  Naga-Shima 

         Cái giá lạnh ngày càng gia tăng của thời tiết như đang mời gọi mùa đông trở 

về. Mùa đông không khí khô nên dể sinh ra những đám cháy. Và thời gian này, 

nhiều người phơi khô thức ăn dành cho mùa đông, việc dùng lửa củi trong mùa 

đông nên chú ý nhiều hơn. 

 

☆/ Mở đầu chương trinh phát thanh hôm nay là thông báo về cảm cúm thời khí.  

        Cản cúm thời khí hay Influenza, thường bộc phát, trong thời khoảng từ tháng 

12 đến tháng 3. Bệnh trạng giữa Influenza và bệnh cảm thông thường có khác nhau, 

như thân nhiệt cao hơn cảm thông thường và khiến cho bắp thịt đau nhức. Vì vậy 

nếu chú khi điều trị và chú ý phòng ngừa thì ngăn chậnkhông có gì  là khó khăn 

lắm. Để đề phòng bệnh Influenza, khi đi ra ngoài về nhớ chú ý rửa thật cẩn thận 

virus ẩ náo trong bàn tay. Và đây là điều quan trọng trong việc phòng ngừa.  Giữ 

nhiệt ấm độ và độ ẩm thích hợp. Khi đi ra ngoài nhớ mang mask vì virus theo 

không khí khô qua cổ họng và vào màng nhảy ở cỗ họng để gây bệnh. 

     Nếu có thể được nên đi chích ngừa là cách phòng ngừa tốt nhất. Thời gian chich 

ngừa phải mất 2 tuần mới có hiệu quả. Tại thành phố Himeji, tiến hành chương 

trình chích ngừa từ trung tuần tháng 12 đến 31 tháng giêng. Tuy nhiên chương trình 

này ưu tiên cho người cao tuổi trên 65 tuổi, và phí tổn phải tự trả là 1.500  yen.  

Nếu cảm thấy bị nhuốm bệnh Influenza thì nên sớm đi bệnh viện và nghỉ ngơi tịnh 

dưỡng. Nhiêt độ có xuống thấp nhưng chua hẳn là bình phục hòan toàn vi virus vẫn 

còn ẩn náo trong cơ thể. Để lành bệnh Influenza, cơ thể bình phục hoàn toàn phải 

mất 1 tuần lể 

                           FM Genki 

Bài phát thanh lần thứ  17  dành cho  

               năm 2019  tháng 12  ngày  1  và  ngày  8 



☆/Tiếp theo đây là thông tin về một vài sự kiện nhân lễ hôi Christmas 

         Vào tháng 12, mọi người đã thấy bóng giáng của mùa Giáng Sinh. Và sau đâu 

là một vài sự kiện về Christmas, tại các địa điểm quanh thành phố Himeji. 

         Piole Himeji cho đến ngày 25  tháng 12, tại Piole 1, trên nóc cao ốc có Merry 

Magic Christmas -  là hình ảnh  cây thông Christmas, lấp lánh ánh đèn màu . 

Nhưng trong đo ánh sáng phát quang biến hóa với ma thuật hay magic. Magic Tree 

là trung tâm  lan tỏa ánh sáng huyền ảo vào không gian. Illumination bắt đầu từ 5 

giờ chiều đến 8 giờ đêm. 

 

          Tại công viên Ote-mae, vào ngày 15 tháng 12, từ 10 giờ sáng đến 3 giờ trưa 

– có  khai diễn  “Himeji hand-made Festa 姫路
ひ め じ

城
じょう

  DE White Christmas”. Có lối 

100 cơ sở  bán hàng tạp hóa và cơ sở làm bánh kẹo bằng tay tham dự. Có lối 100 

em học sinh dưới tiểu học mặc áo quần Santa Claus đến hội trường tham dự làm 

công việc của  Santa claus. Theo chủ đề Theme Christmas. 

 

☆/Sau cùng là thông báo về lớp Nhật ngữ tại Egret Himeji 

           Lớp Nhật ngữ, 日本語
に ほ ん ご

講座
こ う ざ

 kỳ thứ 3 được bắt đầu thâu nhận cho người 

muốn theo học. Lớp gồm các course  từ A〜F, một lớp sơ trung cấp và lớp trung 

cấp. Chì lớp trung cấp học ngày thứ bảy, các lớp còn lại học vào ngày chủ nhật. 

Mỗi lần học là 1 giờ 30 phút, toàn bộ khóa học có 10 lần. Khóa học vào ngày chủ 

nhật, bắt đầu từ ngày 15 tháng 12; khóa trung cấp ngày thứ bảy, bắt đầu từ ngày 14 

tháng 12. 

        Học phí cho toàn khóa là 3.000yen, phụ phí ấn loát được tính riêng tùy theo 

từng lớp học.  

        Nếu có ý định theo học thì sớm đến ghi danh tại văn phòng của 姫路市
ひ め じ し

文化
ぶ ん か

国際
こくさい

交流
こうりゅう

財団
ざいだん

, trên tầng thứ 3 của cao ốc Egret.  Số người tham dư cho từng lớp 

có ấn đinh và ưu tiên cho người ghi danh trước. Nếu có điều không rỏ như phải 

theo học lớp nào, vui lòng liên lạc với  姫路市
ひ め じ し

文化
ぶ ん か

国際
こくさい

交流
こうりゅう

財団
ざいだん

 

                                                     qua số Tel: 079- 282- 8950. 

    Chương trình phát thanh hằng tuần đến đây là chấm dứt. 


