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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 trải qua tháng ngày của mùa xuân, tuy nhiên tia nắng có lúc chừng như
nóng và gay gắt hơn. Chính vì vậy, những chiếc áo ngắn tay được thấy xuất hiện đây đó.
Thời tiết đang chuyển mùa nên chú ý đến y phục khi đi ra ngoài.
☆/- Mở đầu chương trình phát thanh hôm nay là thông báo từ cơ sở kinh doanh nhà thị xã
し え い じゅうたく

Cơ sở kinh doanh nhà thị xã thành phố Himeji, 市営 住 宅 vừa thông báo cho biết: có
một số nhà trống nên mở cuộc thăm cho những ai muốn vào. Và người tham dự cuộc bốc
thăm cần phải hội đủ một điều kiện cần có như là:
➀- là người đang sinh sống hay đang là việc tại thành phố Himeji.
➁- là 2 vợ chồng hay đang sống chung cùng con cháu; tức nhiên là người trở lên tuy nhiên,
trường hợp 1 người vẫn được cứu xét.
➂- là người hiện đang gặp khó khăn trong vấn đề chỗ ở và cần có sự chứng minh.
➃- là người không phải là thành viên cua bạo lực đoàn.
➄- Tất cả mọi người đang sống chung hải khai báo thu nhập lợi tức vì tiền nhà được tính
trên tổng số thu nhập.
Đơn xin bắt đầu từ cuối tháng được niêm yết tại lầu 5 của tòa hành chánh Himeji –
ban kinh doanh nhà thị xã, ngoài cũng được niêm yết tại các tòa hành chánh khu vực địa
phương hay cơ quan phục vụ lợi ích công cộng. Đơn cứu xét được thu nhận kể từ ngày thứ
năm, 4 tháng 6 cho đến ngày thứ sáu, 12 tháng 6. Đơn xin cùng các văn kiện cần thiết có
thể gửi đến nơi nhận bằng đường bưu điện hay mang thẳn đến cơ quan nhà ốc thành phố ở
lầu 5 của tòa hành chánh Himeji. Cuộc bốc thăm tuyển lựa được tổ chức vào tháng 7 và
người trúng thăm có thể vào ở từ trung tuần tháng 8. Muốn biết thêm có thể liên lạc để hỏi
ở số Tel: 079 – 221 – 2633.
こ そだ

せたい

✩/ Và tiếp theo đây là thông tin về tiền trợ cấp nuôi dưỡng đặc biệt tạm thời「子育て世帯
り ん じ とくれいきゅうふきん

臨時特例給付金.

Như chúng ta đã biết từ tháng 4 năm vừa qua, tiền thuế tiêu thụ gia tăng lên đến 8%.
Điều này đã làm xáo trộn và gây khó khăn cho cuộc sống của nhiều gia đình nên trong
り ん じ ふ く し きゅうふきん

こ そだ

せ た い り ん じ とくれいきゅうふきん

năm vừa qua đã có trợ cấp 「臨時福祉給付金」và「子育て世帯臨時特例給付金」.
こ そだ

せ た い り ん じ とくれいきゅうふきん

Trong năm này 「子育て世帯臨時特例給付金」, đang bắt đầu tiến hành thủ tục. Với đối
tượng có con em được nhận tiền trợ cấp tạm thời này thì sau khi hòa tất thủ tục sẻ được
nhận vào trung tuần tháng 6 của năm 2015. Trong năm 2014 vừa qua có nhiều người chưa
hoàn tất thủ tục để nhận lãnh.
Tiền nhận lãnh tính trên đầu người, mỗi con em được trợ cấp 3.000yen. Và sẻ đượcc
gửi đến nhận đã hoàn tất thủ tục.
げんきょうとどけ

Vào thượng tuần tháng 6、 現 況 届 hay báo cáo hiện trang của con em được nhận
じどうてあて

げんきょうとどけ

trợ cấp nhi đồng hay 児童手当 cũng sẻ được gửi đến cùng lúc. 現 況 届 là thủ tục báo
cáo hằng năm vào tháng 6, để tiếp tục nhận trợ cấp nhi đồng. Điều này nhằm xác nhận tình
げんきょうとどけ

trạng nuôi dưỡng con em và tình trạng thu nhập. Những hạn mục ghi trong 現 況 届 nhớ
cần phải điền vào thật đầy đủ tất cả hạn mục và đừng quên đóng dấu và sau đó cho vào bì
thư trả lởi gửi đến nơi nhận. Sau khi cứu xét nếu được chấp thuận thì sau tháng 10 tiền sẻ
được chuyển vào số trương mục ngân hàng.
げんきょうとどけ

現 況 届 sẻ gửi đến người nhận qua đường bưu điện, nếu trong nội dung có điều
り ん じ きゅうふきん

không rỏ thì liên lạc người phụ trách về việc 臨時給付金 qua số Tel: 079 – 221 -2995.
り ん じ ふ く し きゅうふきん

Và xin nhắc lại 1 điều nữa là 臨時福祉給付金 sẻ được thông báo vào cuối tháng 7.
ほたる

✩/- Và tiếp theo đây là sư kiện trong tháng. – về mùa đom đóm 蛍
やすとみちょう

Trong thành phố Himeji có một khu phố 安富 町 được mang danh là khu phố hoa
はな

và đom đóm – 花とホタルのまち、một địa danh đặc biệt. Tuy nhiên trong thời gian gần
đây vì sự biến đổi bất thường của thời tiết khiến cho loài đom đóm nơi này giảm thiểu đi
やすとみちょう

rất nhiều. Chính vì vậy cơ quan địa phương lên tiếng kêu gọi trợ giúp. Khu phố 安富 町 ,
はやし だ が わ

nằm giữa dòng nước chảy của con sông 林 田川, và loài đom đóm sống ở vài tụ điểm –
hay những Spot khu vực chung quanh khu phố. Người ta thường thấy những đóm sáng lân
tinh lập lòe trong đêm trong khoảng từ cuối tháng 5 đến tháng 6. Vào những ngày đầu mùa
hạ, khi màn đêm buông xuống – trong cái vắng lặng của đêm hè những đóm sáng ma quái
chập chờn khiến cho không ít người rợn mình, sợ hải. Muốn biết thêm nhiều điều kỳ thú
けんきゅうじょ

hơn có thể vào Internet đến trang Web về Hotaru 研 究 所 để tìm hiểu hơn thêm.
Và trường hợp khi ngắm đom đóm thì không nên mang đèn pin theo cũng như giữ
yên lặng không gây ồn ào nói lớn tiếng.
Chương trình phát thanh hàng tuần đến đây là chấm dứt

