FM Genki
Bài phát thanh lần thứ 5 dành cho
năm 2018 tháng 6 ngày 3 và 10

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 Mae-Da
Chúng ta đang bước vào tháng với nhiều ngày mưa dầm; mà người Nhật gọi là
つ

ゆ

うめ

あめ

với một tên gọi thật là đặc biệt; khi đọc là 梅雨 nhưng khi viết là 梅の雨. Vào thời
gian này khí hậu với nhiệt độ có nhiều sai biệt cao, chính vì vậy cần chú ý sức khỏe.
か い ご ほけんりょう

☆/Mở đầu chương trình phát hành hôm nay nói về tiền bảo hiễm 介護保険料
Người trên 65 tuổi phải gia nhập bảo hiểm chăm sóc khi về già, năm này được chỉ
か い ご ほけんりょう

định mở cuộc thảo luận, 3 năm có lần về 介護保険料. Tiền bảo hiểm mới bắt được
ほけんりょう

ấn định vào khoảng trung tuần tháng 6. Trường hợp người phải trả tiền – 保険料, bị
gặp khó khăn có thể làm đơn xin giảm. Muốn biết thêm chi tiết, liên lạc với
かいご ほ け ん か

介護保険課 qua số Tel: 079 - 221 – 2445
しごと

そうだんまどぐち

☆/Tiếp theo là phần giới thiệu văn phòng「くらしと仕事の相談窓口」
しごと

そうだんまどぐち

Văn phòng「くらしと仕事の相談窓口」,là nơi để người gặp khó khăn về công
việc làm, gia đình hay vấn đề kinh tế cùng vấn đề khac trong đời sống –hãy đến thảo
luận, chỉ 1 người với 1 người , không mất tiền. Ví dụ như về công việc thì nơi này
liên kết với ハローワーク để tìm công việc thích theo thảo luận với đương sự và sau
đó hổ trợ với nhiều phương thức nhận được công việc thích hợp. Thay vì dùng điện
thoại hay mail liên lạc, khuyến cáo nên đến trực tiếp. Có 3 địa điểm để thảo luận:
ひ め じ し やくしょ

しごと

そうだんまどぐち

1- 姫路市役所 tầng 1「くらしと仕事の相談窓口」số Tel: 079 – 221 - 2338
ひ め じ し しゃかい ふ く し きょう ぎ か い

ち い き ふ く し か そうだんまどぐち

2- 姫路市社会福祉 協 議会・地域福祉課相談窓口 số Tel: 079 - 222 – 4212

Hai nơi này tiếp nhận từ ngày thứ hai đến thứ sáu; sáng từ 8 giờ 45 đến 12 giờ
và trưa từ 1 giờ đến 5 giờ 20. Ngoài ra có 1 văn phòng khác hiên đang dời về
た か だ ひ め じ みなみ

ở phía nam của tòa hành chánh Himeji, đi bộ lối 7 phút là đến高田姫路 南 trên
tầng 7, văn phòng tạm thời này là thử 3
みなみ ほ け ん せ ん

た ー ない

しごと

そうだんまどぐち

3- 南 保険センター内 thảo luận「くらしと仕事の相談窓口」với số
Tel: 079 - 234– 0294; tiếp nhận từ thứ 2 đến thứ 6, sáng từ 9 giờ đến 12 giờ và
trưa từ 1 giờ đến 4 giờ 30.
Cả 3 nơi này, đều không làm việc vào ngày thứ 7, chủ nhật, ngày lễ nghỉ cũng
như vào ngày cuối năm cũng như đầu năm.

☆ Và sau đây là nội dung lễ hội không thể thiếu trong mùa hè tại thành phố Himeji
まつ

Năm này lễ hội ‘‘ゆかた祭り’’, được thực thi vào tháng 6 từ ngày 22 đến ngày 24.
おさかべじんじゃ

まつ

Nguyên thủy lễ hội này là 長壁神社の祭り, được thực hiện cách nay lối 270 năm.
おさかべじんじゃ

Vào thời điểm này, vị chủ trì muôn thiên di 長壁神社, ngày ngày với công việc bận
rộn vô cùng, nhất là những người liên quan đến công việc di chuyển. Chính vì vậy,
không có thì giờ để trang phục áo quần đẹp đẻ - chỉ ăn mặc đơn giản ゆかた đi ra
ngoài cữ hành lễ. Và rồi từ đó Yukata, được truyền tụng đến ngày nay. Lễ hội được
おさかべじんじゃ

ゆうがた

tổ chức tại công viên cạnh 長壁神社 cùng khu vực chung quanh. Lễ hội 夕方 cữ
hành vào lúc 9 giờ 30 tối , một stage được dựng lên ở công viên phía nam cỗ thành
Himeji – và rồi tư đây các màn trình diễn ca múa lần lượt lên performance. Nhiều
gian hàng lô thiên bao quanh khu vực tạo thành một khung cảnh vô cùng tưng bừng
và náo nhiệt.
Vì là lễ hội Yukata nên dành nhiều ưu tiên cho người mặc Yugata tham dự – như
dùng Shinki bus thì giá vé được giảm còn phân nửa, vé xem phim tại các rạp chiếu
film là 1.100 yen. Ngoài ra các cơ sở thuộc thành phố quản lý vào không mất tiền
ひ め じ じょう

こ う こ えん

どうぶつえん

びじゅつかん

như: 姫路 城 - vườn 好古園、 動物園、美術館 cùng một vài cơ sở khác.
まつ

Muốn biết thêm về lễ hội ゆかた祭り liên lạc với Tel: 079 - 287 – 3652

Chương trình phát thanh hàng tuần đến đây là chấm dứt

