FM Genki
Bài phát thanh lần thứ 21 dành cho
ngày 18
và 25 tháng 2
năm 2018

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

Trước thềm năm mới, toàn ban Việt ngữ của đài FMGenki, gửi đến qui thính
giả cùng gia quyến lời cầu chúc an bình và thịnh vượng

☆ /Mở đầu chương trình phát thanh hôm nay là thông tin về chế độ ‘‘Selfぜいせい

medication 税制’’
ぜいせい

Chế độ ‘‘Self- medication 税制’’được hiểu như là chế độ thuế tính trên tiền trị liệu
sức khỏe, được thực thi kể từ ngày 1 tháng 1 năm 2017. Chương trình nhằm giùp
い り ょ う ひ こうじょ

cho mọi người an tâm có thể chăm lo cho sức khỏe. Kể từ bây giờ, 医療費控除
tiền trị liệu được khấu trừ như là, nếu tiền trị liệu phải trả hơn 100.000 hay nhiều
hơn thì tiền thuế sẻ được giảm đi.
Tuy nhiên điều kiện giảm thuế này có điều kiện – điều thứ 1; tiên khám sức
khỏe; khám ung thư; chích ngừa Influenza. Điều thứ 2: tiền thuốc tại dược phòng
hay qua mạng lưới 1 năm lên đến hơn 12.000 yen. Điều thứ 3 : khi làm đon khai
かくていしんこく

thuế cuối năm 確定申告 . Điều 1, thì khám bệnh cũng như tiền khám bệnh định kỳ
りょうしゅうしょ

đểu được tính. Ngoài ra tiền chủng ngừa cần có 領 収 書 cần phải xuất trình mới
được tính. Và điều 2 thì, với các đối tượng phải trả tiền thuốc; tiền thuốc cảm cúm,
tiền thuốc nhỏ mắt; thuốc đau bao tử; thuốc thoa ngoài da; ….; …; thuốc dán đau
しっぷ

nhức 湿布 ; cac loại như thế. Với nhiều bệnh tật sử dụng nhiều loại thuốc ngoài
những danh sách vừa nêu – nên vào trang Website để xc nhận. Trường hợp với chi
tiết khó khăn hay không hiểu nhiều, tự mình không làm được cũng như người phối
しょとくぜい

じゅうみんぜい

ngẫu cũng không giúp được thì có thể đến nhờ ở 所得税 hay 住 民 税 giúp cho.
Và điều cần chú ý là mỗi khi phải tiền cho các dịch vụ sức khỏe hay thuốc dùng
để tự điều trị, nhớ lấy các biên nhận trả tiền.

い り ょ う ひ こうじょ

Tuy nhiên, có điều cần chú ý là cho đến hiện nay, 医療費控除 và chưa được
thực thi. Muốn biết thêm chi tiết về chế độ chương trình Self-Medication này, hảy
こうせいろうどうしょう

vào trang Website 厚生 労 働 省 để xác nhận

☆Tiếp theo đây là thông tin nội dung chưong trình lễ hội Spring-Festival
こくさいこうりゅう

国際 交 流 Spring-Festival lần thứ 13, đươc tổ chức vào chủ nhật, ngày 11 tháng 3,
trên tầng thứ 3 và thứ 4 của cao ốc Egret, từ 10 giờ sáng đến 4 giớ chiều.
Như thông thường đây là một lễ hội đa văn hóa, do những đoàn thể kết hợp
sinh hoạt tổ chức. Buổi tập hợp nhiều event của nhiều nền văn hóa dị biệt mang
đến nhiều vui cho moi người.
Từ 10 giờ 15 phút, trên tầng 3 của cao ốc khởi đầu với màn trinh diễn ‘‘しの
にほんぶよう

笛’’ trên vũ đài rồi lần lượt đến những ca múa nhạc kịch như màn 日本舞踊 ; Hula
にほんぶどう

dance; 日本武道; cùng nhiều màn trình diễn khác. Thêm vào đó, cùng ngày này có
nhiều màn trình diễn đặc sắc khác, nhiều program không thông báo trước. Và cùng
trên tầng 3 này, có phòng mặc y phục các nước thêm vào đó còn chương trình biểu
diễn của Samurai và độc đáo của NinJa. Từ 12 giờ 30 trưa đến 13 giờ 15 có chương
trình thể nghiệm múa kiếm bằng nhựa sốp –và có phòng hướng dẫn kỹ thuật tự
ごしんじゅつ

phòng vệ - 護身術 từ 1 giờ đến 1 giờ 30 trưa; đến 13 giờ bắt đầu chương trình
Hawaii dance đến 15 giờ.
わしつ

Tại phòng 和室 , trên tầng 4 từ 10 giờ đến 12 giờ có chương trình trải nghiệm
mặc Kimono, có gian phòng giới thiệu sinh hoạt Sister City; chơi mạ-chược với
ván đặc biệt ;cùng ngày còn có nhiều event của những đoàn thể giới thiệu sinh hoat
của mình – và có thể chương trình phòng vệ thiên tai – và màn ca hát tiếng Anh. Và
còn nhiều rất nhiều chương trình vui thú khác. Nhớ đến tham dự nhé!
ひ め じ し こくさいこうりゅう

Muốn biết thêm chi tiết liên lạc với 姫路市国際 交 流 Center
qua Tel 079 - 287 - 0820
Chương trình phát thanh hằng tuần đến đây là chấm dứt.

