
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 

Còn không bao lâu nửa là đến kỳ nghỉ hè của các em học sinh. Không chỉ 

riêng với các em mà là ngày hằng mong đợi của nhiều 

người. Tuy nhiên cái nóng nung người cùng với tình trạng 

lây lan của Corona-virus vẫn là mối bân tâm không ít! 

 

✩/ Mở đầu là thông tin về việc mở rộng phạm vi tiếp nhân chủng ngừa 

Corona-virus chủng loại mới 

Kể từ ngày 21 tháng 6, trên nền tảng phòng ngừa bênh tật, thực thi chủng 

ngừa Corona-virus chủng loại mới cho người cao niên dưới 

64 hay người người có bệnh được bộ y tế phúc lợi ấn đinh. 

Khi chương trinh này hoàn tất   thì người 60 đến 64 sẻ 

được ghi danh chũng ngừa. Biết thêm chi tiết vào trang 

Home-page của thành phố Himeji để xác nhận  

Phiếu chũng ngừa nếu được gửi đến tất cả, chương trinh cấp phát phiếu 

chũng xem như hoàn tất. Ghi danh lấy hẹn trên hệ thống ghi danh thành phố 

Himeji, hay vào Call center. Số điên thoại tiêp nhận ghi danh là 050- 5526- 

1090. Thời gian tiếp nhận là từ 8 giờ sâng đến 7 giờ tối.  

Thông thường lấy hẹn từ bệnh viện điều trị, nếu có thể được nên đến thẳng 
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bênh viện đang điều trị.  

Vaccine chũng ngừa là loại từ cơ sở đoan thể hay từ cơ sở tự trị, tại bênh 

viện điều trị có thể tự chọn lựa. Một người có 2 nơi ghi danh lấy hẹn; vaccine 

có trường hợp có thể không có đủ, vì vậy không nên ghi danh lấy hẹn tại 1 

nơi; vui lòng chú ý điều này. 

 

✩/ Tiếp đến là thông tin về thời gian nghỉ hè  

Năm này, các trường trung và tiểu học cùng trường trợ giúp đặc biệt thuộc 

thanh phố Himeji có kỳ nghỉ hè ngắn lại. Vì năm này muốn có số giờ học 

tăng thêm. 

Nghỉ hè từ ngày 21 tháng 7 đến ngày 24 tháng 8. Ngày 25 tháng 8 đến 

ngày 27 vả ngảy 30 với ngảy 31,đi học như thông thường, có giờ học 

Trường cấp 3 thành phố Himeji lập, nghỉ hè theo thông lệ năm, nghỉ đến 

ngày 31 tháng 8.  

  

✩/ Sau cùng là ‘museum’ viện bảo tàng nghỉ hè cho trẻ em nội dung “vật 

bằng Sắt – đao kiếm – kim loại” 

Tại viện bảo tàng mỹ thuật thủ công nghệ ở Shosha no Sato (姫
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), là nơi mà hiện đang trưng bày những sản phẫm như: 

các thanh kiếm Nhật, và các sản phẫm sử dụng đũa lửa nổi tiếng Myochin 

Hibashi nổi tiếng cúa thành phố Himeji cũng có “vật bằng Sắt – đao kiếm – 

kim loại” 

Ngoài những tác phẩm như kiếm Nhật, còn có những 

bức tranh miêu tả tình trạng đồ sắt cũ và hình ảnh của Noh 

với mô típ chế tạo kiếm, chẳng hạn như "Tatara" ở Nhật 

Bản để người xem có thể biết cách làm đồ sắt truyền thống 

ở Nhật Bản.  



Hạn cuối là đến ngày 5 tháng 9. Thơi gian hoạt động la từ 10 giờ sáng đến 

5 giỏ chiều, và người vào viện cuối cùng là lúc 4 giờ rưỡi chiều. Ngày nghỉ 

là ngày thứ hai nhưng ngày thứ hai ngày 9 tháng 8 mở cửa. Thay vì nó , ngày 

thứ ba, 10 tháng 8 là ngày nghỉ. 

Vé vào cửa người lớn là 310 yen; sinh viên và trung học cấp 3 là 210 yen; 

trung và tiểu học là 50 yen. Trẻ em chưa đi học không mất tiền. Học sinh 

trung và tiểu học có mang thẻ Donguri Card hay thẻ Kokoron, cũng như 

người trên 65 tuổi đang sống trong thành phố Himeji, vào cửa đều không mất 

tiền. 

Trong thơi gian nghỉ hè có định tham gia không? Biết thêm chi tiết vào 

Home-page viện bảo tàng mỹ thuật thủ công nghệ ở Shosha no Sato hay liên 

lạc với số Tel:  079 -267- 0301. 

 

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


