Bài phát thanh dành cho ngày
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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

Năm này, nhiều ngày hè nóng bức và khắc nghiệt khiến cho nhiều người bị chứng bệnh
trúng nhiệt gia tăng. Và chúng ta đã bước vào tháng 9, những cơn nóng bức vẫn còn sót lại
trong ngày – tuy nhiên, về chiều hay rạng sáng không khí có phần mát dịu – thôi đành phài
cố gắng vậy – không còn bao lâu nửa là nàng thu lại trở về !
せいど

☆/- Sau đây là thông tin nội dung về hệ thống My Number「マイナンバー制度」, thông

báo từ thành phố Himeji
My number là danh số cá nhân của từng người. Tại Nhật Bản, mỗi người có một thẻ
chứng minh nhân dân với 12 hàng số. Với hệ thống này, mọi người có thể hoàn tất hệ
thống an ninh xã hội cũng như về việc thuế má một cách đơn giản. cũng như thủ tụ hành
chánh được xác nhận một cách nhanh chóng. Ngoài ra khi gặp khó khăn có thể được giúp
đở một cách tường tận. Hệ thống My number, bắt đầu vận hành từ tháng 10 năm này, theo
chương trình sẻ bắt đầu phục vụ và gia tăng từng bước từng bước một.
つうち

Từ sau tháng 10, phiếu thông báo 「通知カード」 sẻ gửi đến theo địa chỉ trong
đăng lục chứng minh cư trú. Với người ngoại quốc có đăng ký chứng minh cưu trú cũng
được gửi đến. Tuy nhiên phiếu thông báo này có thể không đến tận tay, chính vì vậy nên
か ん い かきとめ

sớm đi đăng ký bảo đảm địa chỉ 簡易書留để thư không bị thất lạc. Card nhận được là thẻ
quan trong nên giữ gìn cẩn thận đừng để mất. Thêm vào đó thì với người có thay đổi địa
chỉ cư trú cùng vài vấn đề khác về cư trú thì nên sớm đi khai báo đị chỉ mới.
Sau tháng 1 năm 2016, My Number rất cần thiết trong cácc thủ tục hành chánh để
làm thẻ bảo hiểm an sinh xã hội, tiền thuế cùng các đối sách cho vấn đề thiên tai. Cũng từ
こじん

sau tháng 1, mọi người có thể đến khu vực hành chánh địa phương để nhận đơn 「個人
ばんごう

番号カード」làm thẻ theo ý muốn.

Card này rất tiện dụng trong việc xác nhận tình trạng cá nhân đương sự. Card này là IC
chip nên có thể load từ mạng lưới thông tin điện tử và được dùng như chứng minh thư điện
tử.
Muốn biết thêm hay có điều không rỏ có thể liên lạc để hỏi, từ 9 giờ 30 sáng đến 5
giờ chiều; ngoại trừ ngày thứ bảy, chủ nhật và ngày lễ nghi với số Tel: 0570 - 20 – 0178.
Chú ý: tốn tiền và không đáp ứng với tiếng Việt.

*/- Và tiếp theo đây là thông tin về tin tức sự kiện trong ngày tới.
てがらやま

手柄山 Autumn Festival sẻ được khai mạc vào ngày 19 tháng và chấm dứt và vào ngày 4
てがらやま

tháng 10 này; 手柄山 Autumn Festival
て が ら や ま こうりゅう

với nhiều sự kiện được thực thi tại các khu
すいぞくかん

みどり

そうだんじょ

おんしつしょくぶつえん

vực lân cận trong đó có : 手柄山 交 流 station 水族館 、緑 の相談所、温室 植 物 園 、
へ い わ しりょうかん

て が ら や ま ゆうえん

平和資料館、手柄山遊園, cùng đồng khai diển với nhiều sự kiện đặc biệt.
-- Ngày 22 tháng 9, một sự kiện mà nhiều trẻ em thườnng vui thích; đó là màn trình diễn
せんし

て が ら や ま こうりゅう

của 戦士 Samurai; tại手柄山 交 流 station ở tầng thứ 3, trình diễn 2 lần trong ngày này;
lần thư 1 vào lúc 10 giờ 45 sáng và lần 2 vào trưa lúc 2 giờ 45.
て が ら や ま こうりゅう

-- Ngày 26 và 27, tháng 9; từ 9 giờ sáng đến 6 giờ chiều, ở tầng thứ 2 của 手柄山 交 流

station ; trước ga mono-rail, có phần dành cho trẻ em chụp hình với đồng phục của người
điều hành nhà ga tại đây.
Trong thời gian Autumn Festival, ngày thứ bảy, chủ nhật và ngày lễ trên tầng thứ 3 của
て が ら や ま こうりゅう

手柄山 交 流 station; có các gian hàng bày bán như là: Eki soba; Potatoes; Crepe cùng
nhiều loại thức ăn chơi khác.
Trrong suốt thời gian Autumn Festival có thực hiện Stamp rally, nếu thực thi được trên 3
con dấu ấn thì được những cục gôm ngộ nghỉnh hay bó hoa, nếu thực hiện đủ 6 dâu ấn thì
được tặng vật goods hay tặng phẩm gifts.
Đây là lễ hội với những sự kiện mà trẻ em thư thường rất thích thú. Chính vì vậy, ban tổ
chức khuyến khích nên mang theo con em cùng đến chung vui.
て が ら や ま こうりゅう

Nếu biết thêm chi tiết liên quan, liên lạc để hỏi với 手柄山 交 流 station: 079 – 299 –
2500
Chương trình phát thanh hàng tuần đến đây là chấm dứt.

