
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 

 

✩(2/7 only) Ngày 12 tháng 2 sắp đến l ngày Tết Nguyên Đán, theo thông báo  

từ ngày 10 tháng 2 là ngày nghỉ Tết, nghi đến ngày 16 tháng 2 – nghỉ Tết đến 7 

ngày, nhiều người ở ngoại quốc thèm muốn. Cầu chúc tất cả mọi người vui vẻ. 

 

✩(2/14 only) Thân chào tất cả mọi người, hôm nay là ngày Valentine. Đối với 

người trưởng thành rất quan trọng “hạnh phúc chồng chất lên theo vòng năm”  

trong thời gian gần đây thay vì gửi tặng bánh kẹo, thay vào 

đó bằng gửi バウムクーヘン như một lời hứa.  

 

☆ Mở đầu chương trình phát thanh là thông báo mở cửa đặc biệt của cỗ thành 

Himeji trong mùa đông 

Từ ngày 1 tháng 2 đến ngày 28, cỗ thành Himeji cho biết một số cơ quan 

không được mở cửa trong ngày thường sẻ đặc biệt mở cửa trong mùa đông này.  

Đó là những 櫓
やぐら

 hay tháp canh cao trên vách cỗ thành. Là nơi quan trong phải 

canh gác thường trực không thể bỏ đi. Thêm vào đó còn có trưng bày bản tái tạo 

đám rước Daimyo (lảnh chúa) thờ đại Edo. Cỗ thành Himeji là di sản văn hóa 

thế giới vào xem, là cơ hội tốt để hiểu biết thêm về lịch sử nước Nhật. 

Giá vé đặc biệt kèm thêm đễ vào xem trong ngày này là 300 yen, kèm thêm 

với tiền vào cửa thường ngày là 1.000 yen. Trẻ em nhỏ đang học tiểu học hay 

chuẩn bi vào học, vào cửa  không mất tiền. Sinh hoạt từ 9 giờ 

sáng đến 4 giờ chiều; vào cỗ thành cuối cùng là lúc 4 giờ chiều.  

FM Genki 

Phát thanh bằng Tiếng Việt 
lần thứ 21 dành cho 

năm 2021 tháng 2 ngày 7 và 14 
 



☆Tiếp theo là thông báo về viêc khám bệnh miễn phí cho người bị cao máu  

Trong thời gian gần đây người bi tiểu đường (糖
とう

尿
にょう

病
びょう

) thì thường để sinh 

bệnh nha chu (歯
し

周
しゅう

病
びょう

), vì vậy để điều trị và làm giảm ác tính của căn bệnh 

cẩn phải control lượng đường trong máu. Và ở đây, tại  phòng nha khoa để điều 

trị lượng đường trong máu cao tại thành phố Himeji phải mất 4.800 yen nhưng 

được miễn trừ tiề trị bệnh này. Để hưởng được điều kiện này thì 

trực tiếp trong 1 vòng năm khi khám sức khỏe người đó có trị 

(hemoglobin A1c) HbA1c trên 8. 

Biết thêm chi tiết liên lạc tai ban sức khỏe của thành phố Himeji, tại ban  

健
けん

康
こう

増
ぞう

進
しん

担
たん

当
とう

 hay qua số Tel: 079 – 289 – 1697 

 

☆Sau cùng là việc  Job Matching-site「ずっと姫
ひめ

路
じ

」 cho người mất việc hay 

 thay đổi công việc. 

Vì tình trạng truyền nhiểm lây lan của Corona- virus khiến 

cho nhiều người phải mất việc hay phải thay đổi việc làm; với 

người vẫn muốn ở lại thành phố 「ずっと姫
ひめ

路
じ

」. Ngày chủ 

nhật 21 tháng 2, tổ hợp công ty thực hiện Zoom, qua on-line để giải thích. Vì 

vậy tại nhà vẫn có thể tham dự gải thích; ngay cả khi camera tình trạng off vẫn 

không sao; ngưởi tham dự không muốn cho thấy măt vẫn được. Chương trình 

bắt đầu từ trưa 12 giờ 50 phút đến 15 giờ 50, tự do ra vào. Tối đa có đến 5 xí 

nghiệp đến giải thích, người tham dự đươc nhận 1 phần quà là  cos tsrị giá 1.000 

yen từ  Amazon.  

Để tham dự sự việc「ずっと姫
ひめ

路
じ

」, trước tiên cần phải ghi danh hội viên.  

Để ghi danh hội viên, vào Home-page của 「ずっと姫
ひめ

路
じ

」. Biết thêm chi tiết,  

liên lạc với ずっと姫
ひめ

路
じ

運
うん

営
えい

事
じ

務
む

局
きょく

 hay qua Tel: 079 - 241- 3911 

 

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


