FM Genki
Bài phát thanh lần thứ

19

dành cho

năm 2019 tháng 1 ngày 5 và

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

☆/ (1/5 のみ)
Nhân dịp đầu năm Dương Lịch, toàn ban Việt ngữ gửi lời chào thân mến đến thính
giả và hi vọng sẻ là vừa lòg hơn mọi người với mọi cố gắng có thể được.

☆/ (1/12 のみ)
せいじん

ひ

Như chúng ta đã biết, ngày 13 tháng 1 tới này là ngày thành nhân hay 成人の日.
Theo truyển thống Nhật Bản, được gọi là thành nhân khi đã tròn 20 tuổi. Vào
ngàythành nhân, những người mới thành nhân y phục rất lịchh sự và thanh nhả, nữ
ふりそで

đa phần mặc 振袖, và trang điểm rất là cẩn thận. Vào ngày này muôn tà áo với
muôn sắc màu bay trong nắng xuân
ななくさがゆ

☆/(1/5 のみ)Mở đẩu chương trinh phát thanh là truyền thuyếtt về 七草粥
Theo truyền thuyết của người Nhật, thì muốn cho cả năm không bị đau bệnh cũng
như không bị tai họa – thì vào ngày 7 tháng 1, hãy ăn loại cháo này: với 7 loại rau
ななくさがゆ

cỏ cho vào cháo 七草粥. Để có đủ 7 loại rau cỏ, ngày xưa người ta phải mất rất
nhiều thì giờ. Và đến ngày cuối đêm trước đó phải rửa phơi để nơi thanh khiết để
cho sáng sớm ngày 7, cho vào nồi cháo. Nhưng trên thực tế, thì nhiều người cho
rằng ý nghỉa của việc này là vì trong những ngày Tết ăn uống đủ thứ xa hoa cộng
thêm với sake đủ loại. Đây là １cách tẩy độc.
Về loại chào này có khác nhau tại nhiều địa phương về vật liệu này. Hiện nay vào

ななくさがゆ

gần đến ngày 7 tháng 1, có bày bán vật liệu để nấu 七草粥. Có ai đã dùng chưa,
nếu chưa thì dùng xem kết quả thế nào !?

☆/ Tiếp là thông tin nội dung liên quan đến “My Number Card’’Với người có đăng
lục loại My Number Card chứng minh bằng điện tử.
Có hiệu lực hữu hạn – chỉ người trên 20 tuổi mới được sử dụng Card này. Card
có hiệu qua 10 ngày sinh nhật, nhưng với người vừa mới sinh nhật chỉ hiệu qua 5
lần sinh nhật. My number card, là một thẻ điện tử, nên việc sử dụng có hạn kỳ nhất
định, qua lần đầu chi hiệu lực có 5 năm.
Năm này, với người ghi danh hiệu lực 5 năm, đến năm này là hết hiệu lực – nên
sớm đi thay.
Trong năm nay những người sắp hết hiệu sẻ được thông báo để thay mới, khi
hiệu lực chỉ còn 3 tháng. Khi đi thay nhớ mang theo ảnh và thẻ thông báo, và chính
đương sự cần có chứng minh còn trong vòng hiệu lực. Ngoài văn phòng tại tòa
hành chánh có thể đến bưu điện, hay qua Smart-phone, PersoCom cùng với 1 bộ
phận ghép ảnh chân dung là ghi danh được. Và một điều nửa là việc thay đổi My
Number Card này không mất tiền.
じゅうみんまどぐち

Nếu có điều không rỏ về hay chi hãy vào Home page của 住 民 窓口センター

☆/ (1/12 のみ)Tiếp theo đây là thông báo cho nhi đồng bị bệnh , tại các nhà trẻ
sau khi bị bệnh
Thành phố Himeji thông báo cho biết, con em tại nhà giữ trẻ hay trường tiểu học,
nếu mắc phải bệnh không đi học được hay sau đã trị lành bệnh nhưng chưa thể đến
nhà trẻ hay trường học, phải nghỉ một tới gian; có một cơ sở thiết bị mới dùng cho
trường hợp này.
ピューパホール (Pupa hall), có công dụng 専徳寺保育園 勝原駅前 viên chi
nhanh, hay trường tiểu học chỉ dành cho các em học sinh bị bệnh sau khi bình phục
nhưng chưa đi học được. Đó là Amenity Hall ở Hirohata gakuen cùng với わたま

ち kids-Room – chỉ chuyên dùng cho trẻ em bình phục nhưng không thể đến
trường học được.
Thời gian sử dụng hạn chế chỉ được sử dụng trong vòng 7 ngày mà thôi. Chi phí
cho mỗi ngày là 2.000yen. Trước khi muốn sử dụng vui lòng ghi danh trước, có là
bị bệnh cảm cúm, Influenza, thủy đậu hay nhiều loại bện truyền nhiễm khác như
lao phổi hay hen suyễn.
Muốn biết them chi tiết liên lạc với 姫路市子育て情報相談室. Qua số Tel: 079223- 5640

☆/Sau cùng là thông tin về buổi thi hìng biện tiếng Nhật Speech Contest
ひ め じ し

Buổi Speech Contest bằng tiếng Nhật, lần thứ 15 được thực hiện do 姫路市
ぶ ん か こくさいこうりゅうざいだん

文化国際 交 流 財団 vào ngày 16 tháng 2 năm 2020, tại thính đường あいめっせ
hall, tại Egret Himeji. Thuyết trình viên có thể bày tỏ một cảm xúc hay một điều
suy nghỉ gì đó bằng tiếng Nhật.
Điều kiện để tham dự thì thuyết trình viên phải trên 15 tuổi, có tiếg mẹ đẻ
không phải là tiếng Nhật. Là người đang hay làm việc hay như là đang du học
trong thành phố Himeji.
Chương trình được bắt đầu vào lúc 1 giờ trua và chấm dứt vào lúc 4 giờ chiều.
Nếu ý định tham dự thì chuẩn bị thì copy nguyên bản bài viết, gửi về ban tổ
chúc có thể bằng đường bưu điện, Fax, E-mail hoặc mang thẳng đến nơi nhận – là
văn phòng, trên tầng 3 của cao ốc Egret, trước ngày 15 tháng 12.
Ngoài ra, chương trình có tuyển mộ thêm người performance cho chương
trình bằng ca hát hay nhảy múa.
ひ め じ し ぶ ん か こくさいこうりゅうざいだん

Muốn biết thêm liên lạc với 姫路市文化国際 交 流 財団 số Tel: 079- 282- 8950.

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

