
                  

    

                        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
           Mọi người hẳn đã cảm thấy đất trời ngày càng ấm áp hơn; chừng như mùa 
xuân đã trở về quanh đâu đây.  Và một nỗi buồn đến với không ít người; đó là mùa 
phấn hoa lại trở về.

☆/ Mở đầu chương trình phát thanh hôm nay là đối sách của chính phủ Việt-Nam 
với người nhập quôc

Hiện nay, để đối phó với virus Corona đang lan tràn ngày càng rộng lớn nên 
chính phủ Việt Nam ban hành hạn một số chế trong việc nhập quốc. Đối sách này 
nhằm vào người đang sống ở ngoại quốc, người đa kinh qua một phi trường. Với 
người Việt Nam trở về nước vào home-page của chính phủ để xác nhận.

☆/ Tiếp theo đây chương trình hôm nay là những câu chuyện ngắm hoa.
           Mùa hoa anh đào năm này cũng sắp đến, Thành phố Himeji được nổi tiếng 
với những con đường đầy hoa anh đào nở trắng xóa 2 bên đường. Và những hàng 
hoa anh đào quanh cỗ thành, được nổi tiếng với những hàng anh đào tạo thành 
những công viên với hơn 1800 cây hoa anh đào; được xem như là một trong những 
tuyệt cảnh trên xứ Nhật Bản. 
           Ngòai ra thành phố Himeji cho biết đã hoàn thành route-maping hành lang 
rộng giao thông trong khu vực và cho khai trương; nhằm giới thiệu những giao 
thông lộ ra bên ngoài, với những hàng cây anh đào dọc theo lối đi. 
          Và nhân đây nhắn với mọi người, la nhớ tìm những con đường hoa anh đào 
quanh nhà mình để giới thiệu nhé.

☆/ Sau cùng là thông tin về việc xử lý rác, nhằm cải tiến để giảm lượng rác đang 
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gia tăng đến mức khổng lồ.

       Thành phố Himeji, có một nơi để xử lý rác thành phố; đó là 市川
いちかわ
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ー   ; đang thực hiện việc cải tiến trên qui mô rộng lớn. Để thực hiện được điều này 
thì phải làm giảm đi số lượng rác tại các địa điểm thu gom rác trong thành phố. Vì 
lẻ đó nên thành phố kêu gọi thị dân, tất cả mọi người cùng nhau thực thi đúng việc 
bỏ rác.

          Các loại rác từ gia đình mang ra như các loại thuốc giặt rửa hay thức ăn nên 
kiểm soát lại các vật dụng; kiểm soát lại các loại bao bên ngoài và các bao bì từ
quay tính tiền, tháo bỏ tất cả mọi thứ bên ngoài để làm giam thiểu lượng rác.  Thêm 
vào đó thì với lượng rác đồ sống, kết hợp nhiều lượng nước nên làm giảm lượng 
nước đi ví như cắt tháo bỏ nước trong các bao bọc trước khi đưa ra ngoài – đó 1 
cách làm giảm lượng rác.

Về vật liệu tái chế recycle, để làm giảm thiểu lượng rác loại này bằng việc 
phân loại đúng cách. Tháo bỏ: plastic bao bọc bên ngoài, các lọại giấy bao hỗn hợp, 
pet-bottle, tạp chí và nhiều loại khác nửa nên phân loại đùng cách.

Từ tháng 4 đến tháng 10 tới này, là thời gian để xử lý việc giảm thiểu lượng 
rác nên – nếu không cần không gấp không bỏ để hạn chế rác.
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trong số phát 
hành lần trước có giới thiệu qua về việc này. Trong số 70 giới thiệu về loại rác đốt 
được hay trong số báo mới đây số 71 – nói về plastic bọc bên ngoài, các loại giầy 
báo hổn hợp cách thức mang đi bỏ. Dự trù vào tháng 6 sẻ phát hành số báo 72 giới 
thiệu về cách thức bỏ các nguyên liệu. 

Ước mong tất cả mọi người cùng nhau hợp tác trong việc là giảm rác trong 
sinh hoạt đời sống.

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


