
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 

Hiện đang là thời điểm thích hợp nhất để bắt ngao sò vào lúc nước triều 

cạn. Himeji cũng có 的
まと

形
がた

 và 白
しら

浜
はま

 nơi để bắt ngao sò 

vào lúc triều cạn và nơi để tắm. Và điều cần chú ý là trước 

khi đi nhớ xác nhận lại thời gian thủy triều xuống. 

 

✩Mở đầu buổi phát thanh hôm nay là nội dung trang web-site học tiếng Nhât 

“Cuộc sống được kết nối và mở rộng hơn với tiếng Nhật” 

“Cuộc sống được kết nối và mở rộng hơn với tiếng Nhật” là trang Web-

site dành cho ngưởi ngoại quốc đang sống tại Nhât Bản học tiếng Nhật do cơ 

quan văn hóa thực hiện. 

Tiếng Việt cũng được đáp ứng. Có thể học hỏi ở đó nhiều phương diện 

như: dùng tiếng Nhật trong cuộc sống; như khi để hỏi với người bán hàng 

trong tiệm hay như khi để sử dủng tại ngân hàng. 

Như trường hợp, có thể xem tiếng Việt xuất hiện cùng lúc 

toàn bô bản văn tiếng Nhật được dịch sang tiếng Việt trên 

từng màn ảnh. Ngoải ra, các word là chìa khóa cũng như 

câu quan trọng cũng được giới thiệu.  

Web-site “Cuộc sống được kết nối và mở rộng hơn với tiếng Nhật” có thể 

được dùng để học tập miển phí. Cũng như không cần phải đăng ký là thanh viên. 

Cuộc sống được 

kết nối và mở rộng 

hơn với tiếng Nhật 



✩Tiếp theo là chương trình khám ung thư 

Thành phố Himeji thông báo cho biết, thực thi chương trình 

khám ung thư, nhằm sơm phát hiện để điều trị. Từ trung tuần 

tháng 5 sẻ gửi đến đối tượng coupon khám bênh miển phí. 

Tiếp theo đây là chương trình tùy theo đối tượng và loại để khám: 

・20 tuổi, 30 tuổi; khám nguy cơ bị ung thư bao tử vả ung thư tử cung. 

・40 tuổi, 50 tuổi, 60 tuổi, khám ung thư bao tử, ung thư phổi, ung thư đại 

tràng, ung thư vú, ung thư cổ tử cung, virus gây sưng gan.  

・Người 32, 34, 36. 38. tuổi, được khám ung thư cổ tử cung 

・Người 42, 44, 46, 48 tuổi đươcc khám ung thư vú, cổ tử cung. 

・Người 52, 54, 56, 58 tuổi đươcc khám ung thư vú. 

・Người 45, 55, được khám ung thư đại tràng, và virus gây sưng gan 

・Người 65 và 70 tuổi đươc khám virus gây sưng gan. 

Ngoài ra, trong năm vừa qua người được nhận coupon phiếu khám bệnh 

miển phí, từ trung tâm câp phát coupn miển phí, chưa sử dụng hết- thời hạn 

sử dụng được kéo dải đến ngày 30 tháng 6.  

Biết thêm chi tiét liên lạc với 保
ほ

健
け ん

所
じ ょ

 予
よ

防
ぼ う

課
か

 ở tòa hành chánh 

  Hay qua Tel : 079- 289- 1555. 

 

✩Sau cùng là nôi dung thông tin Himeji Artist Festival 

Từ thứ bảy, ngày15 tháng 6 đến ngày chủ nhật 16 tháng 5, nơi phía bắc 

của cỗ thành Himeji, có buổi triển khai Artist Festival tại シロトピア. Bao 

gồm các tác phẩm như về: đồ gổ; đổ gốm; thủy tinh; da thuộc;vải dệt, và 

cùng nhiểu tác phẩm khác từ nhiều nhà sáng tác khác. 

Tập trung từ hơn 150 sáng tác tử thảnh phố Himeji đến toàn quốc. Tác 

phẩm bao gồm khai triển từ trình diển đến nghệ thuật làm. Ngoải ra cũng còn 

thức ăn và đồ uống. 



Ngày 15 tháng 5, từ 10 giờ sáng đến 5 giờ chiều; ngày 16 

tháng 5, từ 9 giờ sáng đến 4 giờ chiều.Sự kiện có thể bị có khả 

năng bị đinh chỉ vì ảnh hưởng của Corona-virus loại mới. Khi 

sự kiện đó xảy đến, vui lỏng xác nhân qua thông tin mới nhất. 

 


