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 đã bước sang tháng 3, những tia nắng ấm của mùa xuân được cảm nhận
khắp đây đó –và ngày càng ấm hơn. Nhiều loài hoa đã nở rộ mang theo phấn hoa – dể
gây dị ưng phấn hoa cho nhiều người. Chính vì vậy chú ý mang mask khi đi ra ngoài để
tránh bị dị ứng phấn hoa.

✾/ Mở đầu chương trình phát thanh hôm nay là thông tin nội dung tiền trợ giúp cho
ていじゅうがいこくじん こ

con em học sinh ngoại quốc

しょうがくきん

定 住 外国人子ども 奨 学 金

Mục tiêu của việc trợ cấp - tiền trợ cấp này là nhằm trợ giúp cho em ngoại quốc định trú
tại Nhật Bản – muốn học tiến lên trung học cấp 3, gặp khó khăn trong vấn đề tài chính.
Trong năm này sẻ tuyển lựa dự trù là 3 em học sinh – với tiền trợ cấp hàng tháng là
15.000yen cho đến hết cấp 3. Tuy nhiên, với trường cấp 3 chuyên môn với thời gian có
thể kéo dài đến 5 năm nhưng với trợ cấp này chỉ kéo dài đến 3 năm thôi.
Và sau đây là điều cho người muốn tham dự cuộc tuyển lựa để nhận trợ cấp
(1) – Quốc tịch không phải là người Nhật bản cũng như cha hay mẹ không phải là
người Nhật bản.
(2) – Là người gặp khó khăn về kinh tế.
(3) – Khi làm đơn xin phải là người đang sinh sống trong vùng thuộc tỉnh Hyogo.
(4) – Từ tháng 4 năm 2014 muốn học lên cấp 3 sau khi tốt nghiệp cấp 2 (trên nguyen
tắc thì nếu giữa chừng nghỉ thì phải hoàn trả tiền lại).
(5) – Người tham dự muốn báo cho hội này biết đã có ước muốn tham dự sinh họat
thiện nguyện hay một sự việc nào đó cho cơ quan trợ cấp này.

Các văn kiện đơn xin mỗi loại viết thành 3 bản.
(1) – Đơn xin 1 bản ( trên nguyên tắc là do chính đương sự viết).
(2) – Bản giới thiệu tiến cử bằng tiếng Nhật – do giáo sư phụ trách hay một người nào
đó biết nhiều về đương sự để giới thiệu.
(3)- Thành tích biểu của học kỳ 2 ở năm cuối cùng.
Đơn xin cũng giấy tiến cử theo mẫu qui định.
Đơn thâu nhận từ ngày 1 tháng 3 cho đến ngày 31 tháng 3 năm 2014.
ていじゅうがいこくじん こ

しょうがくきんじっこう い い ん か い

Đơn xin gửi về 定 住 外国人子ども 奨 学 金実行委員会 bằng đường bưu điện.
Phương thức bình chọn qua các văn bản và sau đó là phỏng vấn. Theo dự trù người
trúng tuyển sẻ được thông báo vào ngày 4 tháng 4 và sẻ ngày 6 tháng 4 sẻ phỏng vấn.
ていじゅうがいこくじん こ

しょうがくきんじっこう い い ん か い

Muốn biết thêm chi tiết liên lạc để hỏi với 定 住 外国人子ども 奨 学 金実行委員会
Qua số Tel : 078 – 612 – 2402
こくみんけんこう ほ け ん

✽/ Và sau đây là tin tức liên quan đến bảo hiểm sức khỏe quốc dân hay 国民健康保険
Bảo hiểm sức khỏe quốc dân – được điều hành từ chính phủ qua các đơn vị như:
しちょうそん

thị phố thôn làng – 市町村 nhằm hổ trợ sức khỏe cho quốc dân cho đến 74 tuổi.
Thông thường thì từ tháng 3 đến tháng 4, những người mới nhận được việc làm
– hay người thôi việc - về hưu hay thay đổi chỗ ở – chưa hay không có bảo hiểm sức
khỏe để gia nhập.
たいしょく

Trường hợp với người về hưu hay 退 職 , khi đi làm thủ tục nhớ mag theo giấy
へんこう

chứng nhận và con dấu – với người thay đổi khu vực hay変更, vì thay đổi chỗ ở nên
cùng lúc phải thay đổi Hoken. Tất cả mọi trường hợp nên sớm làm thủ tục để sớm có
hiệu lực của thẻ bảo hiểm –vì nếu không, thì một khi không may phải bệnh thì tự phải
trả một món tiền khá lớn vì không có sự trợ giúp.
ひ め じ し やくしょこくみんけんこう ほ け ん か

Nếu có điều không hiểu thì hãy đến 姫路市 役 所 国 民 健 康 保険課 Tel: 079 – 221 - 2358

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

