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Chương trình phát thanh hằng tuần đươc thực hiện qua các giọng đọc là 

                                Nguyễn Việt  và  Naga-Shima 

 

Chúng ta đã bước vào tháng 3, nên đâu đó trên xe điện hay trên đường phố bắt 

thấy những chiếc áo “Hakama”. Hẳn như mọi người đèu biết, tại Nhật Bản hiện 

đang là mùa lể tốt nghiệp của các trường đại học, các sinh viên đa phần mặc 

“Hakama” vào dịp lễ hôi này. Năm vừa qua, vì sự lây lan truyền nhiểm 

của Corona-Virus đa phần các trường đại học không làm lể mãn khóa. 

Năm này, đa phần các trường đại học tổ chức lại lể mản khóa.  

 

✩Mở đầu chương trình phát thanh thông báo nội dung chương trình chủng ngừa 

vaccine cho Corona-virus 

Tại Nhật Bản đang bắt đầu chương trình, tiêm chủng ngừa 

Corona-Virus loại mới. Tại thành phố Himeji, Call center được 

thiết lập để lấy hẹn. Ưu tiên bắt đầu là dành cho chuyên viên về 

y tế; thứ đến, từ tháng 4 trở đi cho ngưởi cao niên trên 65 tuổi; 

từ sau tháng 8, dành cho người bị bệnh mản tính và dự trù bắt đầu cho người từ 

60 đến 64 tuổi. Vơi người không thuộc dạng nói trên - Từ sau tháng 9, theo dự 

định chủng ngừa cho người bình thường. Nhận chủng ngừa cho ngưởi trên 16 tuổi. 

Cũng có chương trình chủng ngừa miển phí. 

Nếu là người nằm trong đối tượng, thì trước thời điểm này, sẻ nhận được phiếu 
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phố Himeji). Nhận thấy khi nào chủng ngừa được thì liên lạc với Call center tiếp 

nhận là Call center của thành phố Himeji 

Nếu muốn tự đi chủng ngừa thì khi sắp đến kỳ chủng ngừa, hảy nhớ xem lại 

thông tin mới nhất để xác nhận. Biết thêm chi tiết liên lạc với phụ trách ở phòng bảo 

hiểm về viêc tiêm vaccine chủng ngừa Corona-Virus loại mới Tel: 079-289-1800 

 

✩(3/21) Tiếp theo là thông tin về Food Drive 

Tại gia đình còn thức ăn không dùng đến hay không? Nếu tại gia đình còn thức 

ăn dư thùa hay thức ăn không dùng đến, vui lòng báo cho biết để Fooot-Drive biết 

đến để nhận giúp cho người gặp khó khăn. Ngày chủ nhật 28 tháng 3, trên tầng 3 

của cao ốc Egret có nhận thức ăn cho Food-drive. Gia đình còn thức ăn thừa. Vui 

lòng nhớ mang đến. Thời gian từ 10 giờ sáng đến 4 giờ chiều. 

Thưc ăn để nhận được phải hội đủ 3 điều kiện: Thưc ăn có thể bảo quản ở nhiệt 

độ thông thường;  thức ăn chưa khui ra; thức còn hạ kỳ trên 1 tháng. Ngoài thức 

ăn ra còn có thể nhận thêm là: thuốc giặt; khẩu trang và thuốc khử trùng. 

Biết thêm chi tiết liên lạc với 姫路市
ひ め じ し
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財団
ざいだん

 

                                        qua số Tel : 079-282-8950 

  

✩( 3/28) Tiếp theo là nội dung Food-Bank Harima 

Food-bank Harima là nơi nhận lại thức ăn như từ gia đình, tiêm bán thức ăn 

hay thức ăn vẫn còn có thể giúp cho những người đang gặp khó khăn hay vì môt 

lý do nào đó. Nếu như, biết môt người nào đó đang gặp khó khăn trong việc ăn 

uống, vui lòng nhớ thông báo cho chúng tôi biết, thành thật cám ơn. 

Ngoài nếu tại nhà còn thứ gì đó – mà còn có thể ăn được thì vui lòng tăng cho 

Food-Bank Harima. Dù ít hay nhiều cũng không sao! Ngoài thức ăn cũng nhận: 

thuốc giăt, khẩu trang và thuốc khử trùng.  

Nếu muốn biết thêm chi tiết, vui lòng liên lạc với Food Bank 

Harima 

                                           Qua số Tel: 079- 227- 8304 



✩/ (3/21)Sau cùng là nội dung thông tin về hỏi đố AR quiz rally về những đám 

rước nổi tiếng của cỗ thành Himeji  

Cho đến ngày 28 tháng 3, ngươi sử dụng  smart- phone, có thể vui chơi với sự 

kiện về những đám rước nổi tiếng bằng cách đi bộ vòng quanh cỗ thành. Tại mỗi 

spot của đám rước có 1 lần đưa ra đố quiz; bẳng smart-phone trả lời và sau đó 

nhận được a dấu đóng stamp. Tùy theo dấu stamp đóng được sẻ có phần thưởng 

tùy theo. Sự kiện PR hoạt động vui cười tổng hợp về 「ミルクボーイ」 2  cậu 

bé sửa cũmng đươc đưa ra. Những hình ảnh hoạt náo trong đó cũng có quiz hỏi đố.  

Tham dự quiz hỏi đố không mất tiền, tuy nhiên tiền vào  cỗ thành dự lễ hội thì 

phải trả. Và một điều cần thiêt khác cần 

có cho trò mini game này là phải có 

Smart-phone. Biết thêm chi tiết vào 

Home-page để xác nhận, 
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 với trò cười Conbi của「ミルクボーイ」   

      Đây là phần giới thiệu cây cười conbi đầy ma lực được truyền tải qua YouTube 

từ các nhân vật xuất thân từ Himeji - 「天
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 và tiếp theo là 2 nhân 

vật là「ミルクボーイ」cùa anh 内海
う つ み
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Vào YouTube tìm đến「姫
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ネタ」sẻ nghe thấy chuyện vui nầy. Chuyện vui 

đầy ma lực lan truyền từ Himeji hẳn mọi người từ đây sè biết được. 

Ngoài ra, bắt đầu từ cỗ thành Himeji rồi đến 圓
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sau khi tìm kiếm 3 nhân vật nổi tiếng tại 3 spot trong thành phố Himeji. 

Rồi hảy tìm đến đây nhé. Cố đến để nghe thấy nhiều chuyện vui.  

 

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