FM Genki
Bài phát thanh dành cho ngày 20 & 27 tháng
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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 Matsu – O
Năm 2015, chúng ta đang ở những ngày của tháng cuối năm. Đêm cuối cùng của
ngày cuối năm chúng ta có tên gọi là: đêm giao thừa hay đêm trừ tịch. Còn với
みそか

người Nhật theo truyền thống xưa gọi ngày cuối của tháng cuối năm là「晦日」và
おおみそか

ngày đầu năm mới là「大晦日 」. Cho đến hiện này, nhiều người vẫn gọi là
おおみそか

「大晦日」. Năm 2015 sắp đi qua và để lại trong lòng mọi người điều gì cùng
ước mong gì cho năm mới sắp đến.

✫/ Vào lúc cuối năm, chúng bàn chuyện của ngày đầu năm
Vào dịp đầu năm, rất đông người Nhật, trong thời gian từ ngày mồng 1 đến
ngày mồng 3 đi cúng viếng đền chùa. Cư dân thành phố Himeji thường hay đến
やすとみちょう あ ん じ

あんじ か

も じんじゃ

khu phố 安 富 町 安志 để viếng thờ Thần đạo 安志加茂神社 . Tại đền thần này,
hằng năm dùng rơm kết và trang trí biểu tuợng theo năm theo Âm lịch rất là đặc
biệt và đẹp nên nổi tiếng vô cùng. Theo thập nhị chi của Âm lịch; năm này là năm
〃con khỉ〃. Biểu tượng của năm to lớn cao đến 6 thước - đặc biệt rơm để kết
tượng này là rơm từ loại lúa đặc sản của vùng đất đặc biệt này dùng để làm rượu
Sake. Lúa này đến mùa gặt không dùng máy để gặt mà gặt bằng tay – với phương
thức cỗ truyền nên có được những cọng rơm rạ thiên nhiên. Thêm vào đó thì rượu
làm được từ loại gạo đặc biệt cày cấy bằng tay này để dâng lên cúng thần đền – một
hình thức trang trọng đặc biệt của cư vùng đất này. Biểu tượng to lớn hằng năm này
được người đi cúng viếng – thường cả gia đình chui qua dưới tượng rơm để cầu
mong an bình trong năm mới và mua bán thịnh vượng.
Để đến thăm viếng tượng khỉ to lớn năm này; ngoài phương tiện cá nhân có
thể dùng xe bus từ ga Himeji đến nơi này mất lối 50 phút, đoạn đi bộ một quãng
không xa là đến nơi này. Nếu chưa biết thì nên đi chiêm ngưỡng hay cầu nguyện
thử một lần xem sao?

つうち

✫/ Tiếp theo đây là thông tin về thông báo 「My number 通知カード」
My munber này là số hiệu cá nhân của từng người, người Nhật Bản ngoài
thẻ chứng minh nhân dân có một thẻ cá nhân khác với 12 hàng số. Mỗi người được
trao tặng một số hiệu với cho một dãy số, cho dù có thay đổi địa chỉ hay tên họ
nhưng số hiệu này vẫn không thay đổi.
Trong khoảng từ hạ tuần tháng 11 đến tháng 12, những người có ghi đăng ký
つうち

địa chỉ cư trú sẻ được gửi đến 「通知カード」. Người ngoại có đăng ký địa chỉ cư
trú thì cũng được thông báo tương tự như vậy. Hi vọng tất cả mọi người đều nhận
か ん い かきとめ

được !. Nếu không nhận đuợc thì nên đi đăng ký 簡易書留 . Việc tiếp nhận đề có
được Card là việc rất là quan trọng và nê cất giữ cẩn thận. Kể từ sau tháng 1 năm
しゃかいほしょう

2016, rất là cần thiết cho việc bảo hộ xã hội 社会保障 - thuế; đối sách thiên tai và
nhiều việc khác.
つうち

Trường hợp trong thời gian hạn định, không nhận được 「通知カード」,
với trường hợp thay đổi địa chỉ sau ngày 3 tháng 10, hay không có tên trong danh
sách địa chỉ thư thường trú bưu điện, thì liên lạc với tòa hành chánh trung ương
thàn phố để gửi đến. Nơi thăm hỏi là My number card Center ,
qua số điện thoại Tel : 079 – 221 – 2150 ; hay vì lý do nào đó không biết được thì
cũng liên lạc với số điện thoại này để hỏi.
こ じ ん ばんごう

Từ sau tháng 1 năm 2016, 「個人番号 card」sẻ gửi đến cho người muốn
nhận. Thẻ này gửi đền cho đương sự để chứng minh những thông tin cá nhân – rất
là tiện lợi - vì thẻ này được load như 1à IC chip, sổ chứng minh điện tử - có rất
こ じ ん ばんごう

nhiều việc để áp dụng liên quan đến điện tử. Đơn xin「 個人番号 card」, thể gửi
こ じ ん ばんごう

qua đường bưu điện hay bằng Smart Phone. Muốn thêm chi tiết về 「 個人番号
こ じ ん ばんごう

card」 có thể vào trang 「 個人番号 card Web -site」để biêt thêm chi tiết.
こ じ ん ばんごう

Ngoài ra muốn thăm hỏi hay biết thêm chi tiết về 「 個人番号 card」,
có thể liên lạc với số điện thoại miễn phí Tel: 0120 - 95 – 0178.
Điện thoại được tiếp nhận, ngày thường từ : 9:30 sáng đến 22:00 đêm
Thứ bảy, chủ nhật và ngày lễ nghỉ từ : 9:30 sáng đến 17:30 chiều
Chương trình phát thanh hàng tuần đến đây là chấm dứt.

