FM Genki
Bài phát thanh lần thứ 11

dành cho

năm 2019 tháng 9 ngày 1 và ngày 8

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
Nhữnng ngày nắng nóng vẫn còn kéo dài, tuy nhiên khi trời rạng sáng hay đêm
về, không khí mát dịu hơn. Khí trời bắt đầu thay đổi, cần chú ý đến sức khỏe. Cùng
với việc cung cấp năng lượng cho thân thể qua việc ăn uống và nghỉ ngơi.

☆/ Mở đầu chương trinh phát thanh hôm nay là thông báo về việc gửi con em vào
mẫu giáo hay nhà trẻ đều không mất tiền.
Kể từ ngày 1 tháng 10, trẻ em từ 3 đến 5 tuổi, nếu phải gửi con em vào nhà trẻ
hay mẫu giáo vào các cở sở thiết bị để chăm sóc và dạy dỗ con em. Tại các cơ sở
thiết bị nhà giữ trẻ hay mẫu giáo, từ 3 đến 5 tuổi, cho dù có nộp đơn xin hay không,
tiền uống và tiền cơ sở, nếu toàn bộ toàn bộ tính chỉ đến 25.700 yen/ tháng - thì tiền
chăm sóc trẻ này không phải trả. Nếu ngoài việc chăm sóc này còn phải sử dụng
đến thiết bị và các dịch vụ khác thì phải làm đơn xin.
ほいく

Tiền chăm sóc trẻ 保育 hay việc gửi trẻ từ 0～2 tuổi; thay đổi tùy theo điều
じゅうみんぜい

kiện - tiền thuế trả cho 住 民 税 dù có anh hay em không phải trả tiền.
ひ め じ し

ほ い く か

Muốn biết thêm chi tiết liên lạc 姫路市 こども保育課 Tel: 079- 221- 2313.

☆/Tiếp theo là nôi dung thông báo tuyển mộ vào nhà thị xã
Thành phố Himeji thông báo cho biết có - một số căn nhà trống nên mở cuộc
tuyển mộ cho những ai muốn vào. Cuộc tuyển mộ qua cuộc bốc thăm. Để tham dự
cuộc cần phải hội đủ một số điều kiện.
➀ - Phài là người đang sinh sống hay đang làm việc tại thành phố này.
➁ - Là 2 vợ chồng sống chung cùng con cái hay 2 người trở lên, tuy nhiên sống 1
Mình vẫn được cứu xét nếu có đơn xin.
➂ - Là người đang gặp khó khăn trong chỗ ở, cần có sự giải thích chứng minh.
➃ -Tất mọi người cùng chung sống phải nộp chứng minh thu nhập – vì tiền nhà
được ấn định trên tổng số thu nhập.
➄ -Không phải là thành viên của bạo lực đoàn.

Đây là 5 điều kiện thiết yếu cần phải hội đủ. Ngoài với người từ vừa tròn 60
tuổi trở lên cũng được cứu xét như người sống 1 mình.
Đơn xin được từ cuối tháng 8, được để trên lầu 5 của tòa hành chánh Himeji –
nơi văn phòng của ban kinh doanh nhà thị xã, các văn phòng trự thuộc cùng các cơ
quan phục vụ lợi ích công cộng. Và thời gian thâu nhận đơn là: từ thứ năm, ngày 5
tháng 9 cho đến thứ sáu, ngày 13. Về phương thức nhận đơn – sau khi điền đầy đủ
cùng các văn kiện liên quan – có thể gửi đến nơi nhận qua đường bưu điện hay
じゅうたくか

mang thẳng đến văn phòng tại ban 住宅課, trên lầu 5 của tòa hành chánh Himeji.
ひ め じ し じゅうたくか

Muốn biết thêm chi tiết liên lạc với 姫路市住宅課 qua số Tel: 079 – 221 – 2633.

☆/Và sau cùng là nội dung thông tin về buổi Thưởng Nguyệt vào rằm trung thu lần
thứ 37 tại cỗ thanh Himeji
かんげつかい

Buổi thưởng nguyệt vào rằm trung thu, 観月会 lần thứ 37, được tổ chức vào
ngày thứ sáu 13 tháng 9, trên quảng trường tam cấp của cỗ thành Himeji với một
vũ đài, có hậu cảnh là cỗ thành được thắp sáng. Tất cả tạo thành một phong cảnh
tuyệt vời. Từ 6 giờ chiều, lễ khai mạc với Opening Ceremony, và rồi sau đó từ 6
giờ 30 trở đi – những màn ca nhạc kịch được trình diển và không thể thiếu được
こと

わ だいこ

màn performance văn nghệ truyền thống là đàn 琴 và màn múa trống和太鼓. Nếu
không may mưa to vào ngày này, chương trình được triển hạn sang ngày kế tiếp là
14 tháng 9. Vào xem miễn phí.
こ う こ えん

Bên cạnh cỗ thành có công viên, 好古園 cùng đồng ngày này, tổ chức buổi
かんげつかい

thưởng nguyệt 観月会. Vào ngày này, từng khu vườn trong công viên được thắp
sáng đèn màu. Và đồng thời có màn trình diển múa trống Wadaiko cùng với tiệc
つ き み ちゃかい

trà thưởng nguyệt 月見茶会.
Vé vào cửa cho người trên 18 tuổi là 300 yen, trẻ em từ tiểu học đến trung
học cấp 3 là 150 yen – tiệc trà thưởng nguyệt là 500 yen.
ひ め じ じょう

Muốn biết thêm chi tiết về ngày này với 姫路 城 Tel : 079-240- 6023 và với
こ う こ えん

好古園 Tel : 079-289- 4120.
Chương trình phát thanh hằng tuần đến đây là chấm dứt.

