Toàn ban Việt Ngữ của đài FMGenki kính chào
quí thính giả
Chương trình phát thanh tiếng Việt hàng tuần được
thực hiện qua các giọng đọc là
Nguyễn Việt

và

Matsu – O

Chúng ta đang bước vào tháng 6 – với thời tiết của lắm ngày mưa. Còn được gọi
つ

ゆ

là 梅雨 là lúc mà ẫm độ và nhiệt độ cao nhất trong năm nên mọi người chú ý đến sức
khỏe.

✾/ Mở đầu chương trình phát thanh hôm nay là tin tức sự kiện trong tháng. Sự
まつ

kiện không thể thiếu trong mùa hè – đó là ゆかた祭り được khai diễn ở Himeji trong
thời gian từ ngày 22 đến ngày 24 tháng 6.
まつ

おさかべじんじゃ

Lễ hội ゆかた祭り, là lễ hội của đền thờ Thần Đạo 長壁神社 - nằm về phía
nam của cỗ thành Himeji. Lễ hội đã được lần đầu được thực hiện cách nay lối 290 năm.
おさかべじんじゃ

ひめやま

長壁神社 là nơi thờ phụng vị thần chính trụ trì trên núi 姫山, cách nay hơn 1.000
năm.
じょうなん

Lễ hội khai mạc với Open Ceremony – ở công viên 城 南 từ lúc 5 giờ chiều ngày 22.
じょうなん

Tiếp theo đó là đoàn diễn hành trẻ em từ cỗ thàn Himeji kéo đến công viên 城 南 -そうまとう

trên tay cầm những chiếc đèn 走馬灯- như là đèn kéo quân của Việt Nam – những hình
ảnh xoay vòng chiếu lên thành chiếc đèn lồng. Tất cả làm tăng thêm bầu không khí uy
nghiêm tráng lệ. Lễ hội kéo dài trong 3 ngày vào lúc chiều tối.
Cùng trong thời gian này, người măc y phục Yu-ka-ta lên xe bus Shin-ki đế dự lễ hội

không mất tiền. Thêm vào đó thì cùng trong thời gian này, vào thăm viếng cỗ thanh
Himeji – Công viên Ko-ko en – vườn bách thú Himeji – viện bão tàng mỹ thuật – viện
bão tàng lịch sử - tất cả đều không mất tiền, Vé đi xem phim ở rạp chiếu phim chỉ còn
1.000 yen.
まつ

ゆかた祭り là lễ hội mỗi năm chỉ có 1 lần, là niềm mong đợi nên nhớ đừng quên.!!

✬/ Tiếp theo đây là thông báo từ tòa hành chánh thành phố Himeji
Từ tháng 4 vừa qua, thuế tiêu thụ tăng lên thành 8% - đã gây xáo trộn và khó khăn cho
một số người nên thành phố thông báo trợ giúp một khoản trợ cấp tạm thời cho người
り ん じ ふ く し きゅうふ

đang nhận 臨時福祉給付金

こ そ だ て せ た い り ん じ とくれい きゅうふきん

hay 子育て世帯臨時特例給付金 khoản tiền trợ cấp

tạm thời này là 10.000yen cho những có thu nhập thấp đến độ không phải đóng thuế thị
xã. Thêm vào đó thì người nhận tiền hưu quốc dân và người nhận trách nhiệm nuôi
dưỡng trẻ em được nhận trả 5.000yen. Tuy nhiên người bão hộ có trả thuế thị xã hay
người được nhận bão hộ cuộc sống thì không được nhận.

Cư dân thành phố hay người ngoại quốc được cư trú một thời gian dài trong
thành phố đều có quyền nhận được khoản tiền trợ cấp tạm thời này, nếu đủ điều kiện.

Thành phố Himeji thông báo cho biết thêm là người nộp đơn với đầy đủ điện
hợp lệ - có thể nhận được vào tháng 7 qua bao thư dùng riêng để trả lời. Vì vậy khi làm
đơn nhớ điền vào đầy đủ các chi tiết cần thiết đơn xin - nhớ đùng quên kèm theo bao
thư chuyên dụng để trả lời. Tiền trợ cấp tạm thời này được chuyển thẳng vào sổ trương
mục ngân hàng của người nhận.

Lập lại 1 lần nữa là : tiền trợ cấp tạm thời được nhận kể từ 1 tháng 7 năm này. Và

đơn xin tiếp nhận có thời hạn, hạn cuối cùng để nhận đơn là ngày 5tháng 1 năm 2015.

Muốn biết thêm chi tiết có thể liên lạc để hỏi ở số Tel : 079 – 221 - 2990

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

