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Bài phát thanh dành cho
ngày 5 và 12

tháng

2

năm 2017

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

Mới đó mà đã sang tháng 2 rồi. Đây cũng là thời gian mà bệnh cảm cúm và
Influenza lưu hành. Nhớ chú ý đề phòng, bằng cách khi đi ra ngoài về - nhớ rửa tay
và xúc miệng thật cẫn thận.

☆/ Mở đầu chương trình phát thanh hôm nay là thông báo về buổi ‘‘Speech Contest
bằng tiếng Nhật’’do Tài đoàn giao lưu văn hóa quốc tế thành phố Himeji thực hiện,
Đây không phải là buổi contest bằng tiếng mẹ đẻ mà bằng tiếng Nhật – để tham dự
buổi thi hùng biện này, thì tuyển sinh phải trên 15 tuổi, đang sinh sống, học tập hay làm việc tại thành phố Himeji. Trong thời gian gần đây có điểu gì trằn trọc suy nghỉ
hay có điều gì muốn truyền đạt đến với mọi người – hãy lên tiếng truyền đạt với
speech bằng tiếng Nhật. Tuyển mộ theo dự định lên đến 15 người. Trong năm vừa
qua có nhiều tuyển sinh người Việt tham dự.
わ だ い こ

Vào ngày này theo chương trình có màn múa trống vô cùng sinh động 和太鼓。
Buổi thi hùng biện tiếng Nhật này được khai diễn vào chủ nhật ngày 19 tháng 2 từ 1
giờ trưa đến 4 giờ chiều cùng ngày. Địa điểm là đại thính đường ở tấng thứ 3 của
cao ốc Egret,- là buổi contest nên nhiều hào hứng nhớ đến xem nhé! Ngoài ra, thì
しょう

khán thính giả còn là người chấm giả với phiếu bình chọn “Audience 賞 ”. Muốn
biết thêm chi tiết, liên lạc với
ひ め じ し ぶ ん か こくさいこうりゅうざいだん

姫路市文化国際 交 流 財団 qua số Tel: 079 -282 -8950
せ か い い さ ん ひめ じ じょう

☆/ Tiếp theo là thông nội dung về buổi “世界遺産姫路 城 Marathon 2017”
Cỗ thành Himeji, sau khi hoàn tất đại trùng tu đã tổ chức nhiều cuộc thi chạy trường
lực – marathon – và đây là lần thứ 3, được thực hiện vào chủ nhật, ngày 26 tháng 2.
Runner và Volunteer tham dư thật đông người là 2 điều hằng mong ước .

Buổi chạy marathon, khởi hành vào lúc 9 giờ sáng, với điểm xuất phát như các lần
あとほくせい

しょしゃざん

ゆめさきがわ

trước là 後北西 đoạn hướng đến書写山, theo đường đến夢前川, và lần lên hướng
ほくじょう

し お た おんせん

さん

まるひろば

bắc 北 上 , đến塩田温泉 xong quay về三の丸広場 để kết thúc hành trình, hoàn tất
cuộc đua. Vào ngày này, giao thông có nhiều xáo trộn – có nhiều đoạn đường bị
ngăn chận một thời gian nào - nhớ chú ý; tốt hơn hết đi tránh ngang các đường chạy.
せ か い い さ ん ひめ じ じょう

Muốn biết thêm chi tiết vào web 「世界遺産姫路 城 マラソン２０１７ 」.
かくていしんこく

しょとくぜい

☆/ Và tiếp theo là nội dung thông tin về確定申告 của 所得税
しょとくぜい

所得税 là kết toán các loại thuế đánh vào thu nhập cá nhân từ ngày 1 tháng 1 đến
ngày 31 tháng 12 của từng năm.
かくていしんこく

確定申告, là thủ tục xin khấu trừ lại tiền thuế mà mình đã trả trước đây.
Thủ tục xin lại tiền thuế năm Hesei 28, bắt đầu tiến hành từ thứ năm ngày 26 tháng 2
cho đến ngày thứ tự 15 tháng 3. Trong thời gian này, có điều không hiểu rỏ ràng, đến
ひ め じ し ほうじょう

ちょうめ
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thảo luận 姫路市 北 条 １丁目 ở 労働会館 vào 2 ngày chủ nhật 19 và 26 tháng 2;
thời gian từ 9 giờ sáng đến 4 giờ chiều ở mỗi lần.
ひ め じ ぜ い む しょ

Muốn biết thêm chi tiết liên lạc với 姫路税務署 qua số Tel: 079 - 282 - 1135.
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☆/ Và sau cùng là thông tin về chế độ 母子父子寡婦福祉金 貸付制度
か
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Cơ quan phuc lợi thành phố cho biết, có chế độ寡婦福祉金貸付金制度 dành cho
gia đình nào với người sống môt mình trong thành phố để nuôi con, như là góa
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chồng 母子 hay góa vợ 父子- phải nuôi con nhỏ để đi học hay đã học tốt nghiệp
こうこう
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nhưng gặp khó khăn lên 高校、大学, 専 修 学校, được cho vay tiền học 無利子 、
không lời có thể trong 4 năm hay thời gian dài hay ngắn hơn tùy theo khóa học.
し え ん か

Muốn biết chi tiết liên lạc với こども支援課 qua số Tel: 079 – 221 - 2132

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

