FM Genki
Bài phát thanh lần thứ 17 dành cho
ngày 3 và 10 tháng 12
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

Tháng 12 đã bắt đầu, thành phố Himeji đã được dọn dẹp sạch sẽ - tại khu
phố buôn bán đã được thấy giăng đèn, kết hoa để chuẩn bị mùa Giáng Sinh mới.

☆/Mở đầu chương trình phát thanh hôm nay là thông báo về việc tuyển sinh
cho buổi Speech Contest tiếng Nhật.
Buổi Speech Contest, được tổ chức vào ngày chủ nhật 25 tháng 2 năm 2018,
tại tầng thứ 3 của cao ốc Egret; từ 1 giờ trưa đến 4 giờ chiều – tính đến lần này là
lần thứ 13.
Trong năm vừa qua có đến 7 tuyển sinh là người Viêt Nam tham dự. Cô Ngô
thị Hải Yến đoạt huy chương vàng; tiếp đến cô Ngô thị tố Trang đã đọat huy
chương bạc. Đứng trước đông người để phát biểu – trình bày một vấn đề không
phải là một vấn đề dể dàng – thường hay dể bị hồi hộp – lo sợ. Nhưng cố thử một
lần xem thế nào !
Tuyển sinh, với điều kiện không phải là người với “ tiếng mẹ đẻ là tiếng
Nhật”; trên 15 tuổi - đang sinh sống, đang làm việc hay đang theo học tại thành phố
Himeji. Đề tài không gò bó tuy nhiên, nội dung không được liên quan đến vấn đề
chính trị - tôn giáo hay thương mại. Bài thuyết trình kéo dài từ 4 đến 5 phút. Và
một điều kiện đặc biệt khác là cho đến ngày thuyết trình phải có ít nhất là 2 lần
diện kiến ban tổ chức tại cao ốc Egret.
Thời hạn cuối cùng nhận ghi danh là vào lúc 5 giờ chiều, ngày chủ nhật 17
tháng 12. Đơn ghi danh có thể gửi bằng Fax – Email ; bằng đường bưu điện hay
đến thẳng ghi danh tại văn phòng ở tầng thứ 3 của cao ốc Egret.
ひ め じ し ぶ ん か こくさい こうりゅう ざいだん

Đơn ghi danh có thể tải từ trang web của 姫路市文化国際 交 流 財団・
こくさいこうりゅうたんとう

国際 交 流 担当 home page hay đến thẳng văn phòng đặt tại tầng 3 cao ốc Egret.

Nếu có ý định thi thố tài năng thì sớm ghi danh vì tuyển sinh chỉ có 15 người và
ưu tiên cho người ghi danh trước.
Muốn biết thêm chi tiết liên lạc để hỏi ở số Tel: 079 - 282 – 8950.
こ そ だ て せ だ い ほうかつ し え ん

☆/ Và tiếp theo là phần giới thiệu Trung Tâm 子育て世代包括支援センター
Thành phố Himeji thông báo cho biết nhắm đáp ứng nhu cầu cần thiết
こ そだ

“needs” cho cư dân thành phố; nên từ tháng 4 Hesei 29 này, đã thiết lập 子育て
せ だ い ほうかつ し え ん

世代包括支援センター cùng với 4 văn phòng thảo luận và giải thích chi tiết sinh
hoạt của trung tâm này.
Người phụ nữ mang thai nếu có điều lo lắng trong việc nuôi dưởng hay có
ほ け ん ちゅうおう

điều phiền muộn thì hãy đến thảo luân tại 1 trong 4 trung tâm này: 保険 中 央 セン
ちゅうおう

みなみ

ちゅうおう

にし

ほけん

ぶんしつ きた

ター； 中 央 センター 南 ； 中 央 センター西；保険センター文室北 phòng ở
khu phía bắc. Thời gian thảo luận mỗi tuần từ thứ hai đến thứ sáu; từ 8 giờ 30 sáng
đến 5 giờ 20 phút chiều. Và điện thoại liên lạc của từng trung tâm là:
ほ け ん ちゅうおう

保険 中 央 センター Tel: 079 - 289 - 1654;
ちゅうおう

みなみ

中 央 センター 南 Tel: 079-235-0320

ほけん

ちゅうおう

にし

中 央 センター西 Tel: 079-236 -1473

ぶんしつきた

保険センター文室北 Tel: 079 - 265 - 3075.
Ngoài ra, từ tháng 6, nhóm thiện nguyện - voluntary, bắt đầu hướng đến chế
độ trợ giúp gia đình gặp khó khăn từ khi tiền sinh sản đến hậu sinh sản cùng việc
nuôi dưỡng. Với danh xưng là Family- Support
Để nhận được sự trợ giúp, phải hội đủ các điều kiện: ➀ phải là người hiện
đang sống trong thành phố này. ➁ là phụ nữ đang thụ thai cho đến khi sanh xong
được tròn 6 tháng ➂ là người đang có cuộc sống bất an – không có người chăm
sóc con cái cũng như trợ giúp trong việc giao dục – đây là 3 điều kiện tối thiểu cần
có hội đủ.

Nội dung việc trợ giúp có thể như là công việc thường ngày tại gia đình hay
dạy dỗ thêm cho con em mới bắt đầu học tập. Dọn dẹp đại tu nhà cửa hay phải thu
dọn thay đổi vật lớn trong nhà. Một lần trong vòng 2 giờ, với sản phụ từ 1 lần đến
tối đa là 50 lần. Chi phí cho 1 giờ là 700 yen cho đến tối đa là 1.100 yen. Chi phí
cho giờ làm ngày lễ nghỉ cũng giờ sáng sớm hay ban đêm có khác đi – cũng như
trường hợp con em bịnh giá có khác đi.
Nếu có định sử dụng thì sớm ghi danh – gia nhập –ghi danh không mất tiền.
Muốn biết thêm chi tiết, liên lạc với Family-Support Center
Qua số Tel: 079 – 223 - 5638
Chương trình phát thanh hằng tuần đến đây là chấm dứt.

