FM Genki
Bài phát thanh lần thứ 16
ngày 20

&

dành cho
27

tháng

năm 2016

11

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

O-Nishi

Trong thời gian gần đây, những sinh hoạt thường ngày trong chừng như có vẻ
とうじ

ngắn đi. Vì từ bây giờ cho đến ngày 22 tháng 12 là ngày Đông chí – 冬至、thì
ngày ngắn đi – mà ta thường gọi là lúc “chưa cười thì trời đã tối”.

☆/- 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
muốn tham dự cuộc bốc thăm, cần phải hội đủ một điều kiện như là:
1/- là người đang sinh sống hay đang là việc tại thành phố Himeji.
2/- là 2 vợ chồng hay đang sống chung cùng con cháu; tức nhiên là 2 người trở lên
tuy nhiên, trường hợp 1 người vẫn được cứu xét.
3/- là người hiện đang gặp khó khăn trong vấn đề chỗ ở; cần có sự chứng minh.
4/- là người không phải là thành viên của bạo lực đoàn.
5/- Tất cả mọi người đang sống chung phải khai báo thu nhập lợi tức vì tiền nhà
được tính trên tổng số thu nhập. Đây là 5 điểm chính yếu cần hội đủ.
Đơn xin bắt đầu niêm yết từ cuối tháng 11, 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 xin được
thu nhận kể từ ngày thứ năm, 1 tháng 12 cho đến ngày thứ sáu, 9 tháng 12. Đơn xin
cùng các văn kiện cần thiết có thể gửi đến nơi nhận bằng đường bưu điện hay mang
thẳng đến cơ quan nhà ốc thành phố ở lầu 5 của tòa hành chánh Himeji.
Muốn biết thêm có thể liên lạc để hỏi ở số Tel: 079 – 221 – 2633.
ぜ ん し いっせいせいそう

☆/ Tiếp theo đây là thông báo đặc biệt từ tòa hành chánh thị xã 全市一斉清掃
ぜ ん し いっせいせいそう

全市一斉清掃 - là chương trình đồng loạt làm sạch thành phố - thành phố kêu gọi

cư dân thành phố tiếp tay cùng làm sạch rác, lon chai trống cùng mọi thứ ở mọi
góc nhà phố, đến các rảnh nước. Năm này phát động vào ngày chủ nhật 4 tháng 12.
Tuy nhiên tại mỗi khu tùy sinh hoạt nên ngày giờ có khác đi – nên liên lạc với hội
tự trị khu vực để biết ngày giờ cùng tham gia.
か い ご きゅうぎょうきゅうふきん

☆/ Và sau cùng là thông tin mới nhất về介護 休 業 給付金
か い ご きゅうぎょうきゅうふきん

介護 休 業 給付金- tiền trợ nghỉ việc chăm sóc người nhà – như là phải nghỉ việc
làm để chăm người trong gia đình – có đầy đủ yếu tố cân thiết này thì sẻ được trả
tiền trợ cấp nghỉ việc.
かぞく

Người nhà 家族, được hiểu là : vợ hay chồng, ông bà hay con em hay ông bà
của người phối ngẫu. Tuy nhiên, người cùng chung sống thì không được công nhận.
Trường hợp là ông bà liên hệ, anh em hay chị em cũng được
Trường hợp như bị thương tật hay bị bệnh, hay bị khuyết tật, thêm cả trường
hợp bị thương tật trên hệ thống thần kinh – cần được chăm sóc giúp đở trong việc
ăn uống, trong sinh hoạt đời sống, trong việc đi lại thông thường với số ngày nhiều
hơn 2 tuần lễ thì trả tiền trợ cấp.
Tiếp theo là tư cách của người được nhận trợ cấp theo điều kiện cần có:
⓵ người làm việc có bảo hiểm thất nghiệp thông thường
⓶ người nhận có số tuổi tối tối đa là tròn 65 tuổi
⓷ từ ngày việc để chăm sóc, phải nằm ngoài thời gian mà cách đây 2 năm đã có
nhận tiền trợ cấp thất nghiệp từ trên 11 ngày cho đến nhiều hơn 12 tháng.
Tiền trợ cấp nghỉ việc chăm sóc tối đa là 3 tháng. Bắt đầu từ ngày 1 tháng 8
năm Heisei 28, thì tiền cấp là được trả là 67% thay vì là 40% như trước đây. Tuy
nhiên, trước khi ngưng nghỉ công việc, người chủ nên mang theo văn kiện đến
ひめじ

thảo luận cùng với ハローワーク姫路
Muốn biết thêm chi tiết có thể đến thẳng hay
ひめじ

liên lạc với ハローワーク姫路 qua số Tel : 079 – 222 - 4432
Chương trình phát thanh hằng tuần đến đây là chấm dứt

