FM Genki
Bài phát thanh lần thứ 21 dành cho
ngày 4 và 18 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

Tháng ngày qua nhanh thật! Một tháng đã trôi qua, chúng ta đang bước vào
tháng 2 với nhiều ngày giá lạnh và tháng lưu hành cúm theo mùa – Influenza, vì
vậy nên chú ý đề phòng – khi đi ra ngoài nhớ rửa tay và xúc miệng cẩn thận

☆/Mở đầu chương trình hôm nay là thông tin về buổi Speech Contest bằng
ひ め じ し ぶ ん か こくさいこうりゅうざいだん

tiếng Nhật do 姫路市文化国際 交 流 財団tổ chức.
Buổi Speech Contest bằng tiếng Nhật, dành cho người ngoại quốc với tiếng mẹ đẻ
không phải là tiếng Nhật Bản – đang sống trong thành phố Himeji, có thể là đang
làm việc hay học tập tại nơi này. Đề tài có thể là cảm nghĩ khi đến nơi đây, một
suy nghỉ nào đó về đời sốg, văn hóa hay truyền thống của người Nhật được phát
lên bằng tiếng Nhật. Theo chương trình, tuyển sinh là 15 người; trong năm vùa qua
nhiều tuyển sinh là người Việt Nam; hi vọng năm này cũng vẫn nhiều như thế!
Chương trình được tiến hành vào chủ nhật, ngày 25 tháng 2; địa điểm là thính
đường あいめっせ hall trên tầng thứ 3 của cao ốc Egret, và bắt đầu từ 1 giờ trưa
đến 4 giờ chiều. Khách tham dự cũng là người chấm giải cho giải Audience-prize
nên nhớ nhận phiếu audience để chấm giải nhé!
Muốn biết thêm chi tiết liên lạc với Tel: 079 – 282 – 8950
せ か い い さ ん ひめ じ じょう

☆/ (cho ngày 4 tháng 2) Và tiếp theo đây l2 thông tin về 「世界遺産姫路 城
Marathon 2018」được tổ chức vào ngày chủ nhật 11 tháng 2

Cỗ thành sau lần đại trung tu, đã tổ chức nhiều buổi chạy trường lực marathon – là
một event lớn lao nên cần nhiều người từ runner đến volunteer để trợ giúp cho
chương trình hoạt động.
Cuộc đua trường lực được bắt đầu từ 9 giờ sáng – xuất phát từ cỗ thành hướng về
phía tây bắc, hướng về núi Sho-sha – đọan dọc theo bờ sông Yume- kawa lần lên

phía bắc đến suối nước nóng Shio-ta On-sen; xong quay trở về lại cỗ thành tiến vào
quang trường tam cấp trong cỗ thanh Himeji để hoàn tất lộ trình cuộc đua.
Trong ngày này, có nhiều đoạn đường bị ngăn chận và khá đông người di chuyển
nên chú ý việc giao thông khi phải ngang qua hay vào khu vưc này.
せ か い い さ ん ひめ じ じょう

Muốn biết thêm chi tiết hãy vào trang web 「世界遺産姫路 城 Marathon 2018」

☆/ (cho ngày 11 tháng 2) Tiếp theo đây là thông tin giới thiệu những Gourmet Spot với món ăn ngon
あぼし

うすき つ

「網干じばさん魚吹津」, là một địa điểm khá vui thú vừa mới được hình thành
kinh doanh - vừa với nhiều sản phẩm ngư nghiệp trong vúng HarimaNada. Nơi đây
ngoài những restaurant, còn có nhiều gian hàng bày bán trực tiếp những sản phẩm
tươi vừa đánh bắt được từ biển khơi như cá hay sò ốc –cùng những sản phẩm hòan
tất chế biến. Thêm vào đó tại nơi này trong khi chẫm rải thưởng thức các món ăn
いえじま

nhìn ra khơi - nhiều hòn đảo nhỏ quanh đảo家島cùng với các cơ xưởng trên các
đảo lung linh ánh đèn tạo thành khung cảnh tuyệt mỹ.
あ ぼ し く おきはま

Tại 網干区興浜 có bãi đậu xe rất lớn nên rất tiện lơi cho việc đậu xe.
Muốn biết thêm chi tiết liên lạc với Tel: 079 – 274 – 0304.
ぼ

し

ふ

し

か

ふ ふくししきんせいど

☆/ Tiếp theo thông tin về chế độ cho vay mượn 「母子父子寡婦福祉資金制度」
ぼ

し

ふ

し

か

ふ ふくししきんせいど

母子父子寡婦福祉資金制度, thành phố Himeji cho đến nay vẫn duy trì chế độ
cho vay không lấy tiền lời với những gia đình gặp khó khăn trong vấn đề kinh tế
こうこう

だいがく

せんもん

sau khi con em tốt nghiệp muốn học tiến lên – như vào trưòng 高校・大学・専門
がっこう

学校 hay các loại trường khác với chế độ 4 năm hay đoản kỳ, các khoản tiền cho
vay không khác nhau và không có gì thay đổi .
し え ん か

Muốn biết chi tiết liên lạc với こども支援課 qua Tel: 079 – 221 – 2132

しょとくぜい

☆/Và tiếp theo đây là chương trình kết toán thuế lợi tức 所得税
しょとくぜい

かくにんしんこく

所得税の確認申告,là chương trình kết toán việc đánh thuế lợi tức trên thu nhập
của từng người, như những ngưởi tự kinh doanh hay phải đóng những khoản thuế
đúng ra không cần phải đóng nên được hoàn trả.
Đơn xin lấy lại những khoản tiền thuế đã trả có thể lấy lại của năm Hesei 29; thủ
tục được tiến hành từ thứ sáu, ngày 16 tháng 2 cho đến ngày thứ năm, 15 tháng 3.
Đơn xin cùng việc thương lượng để có thể lấy lại một phần nào tiền thuế đã
ひ め じ ろうどうかいかん

ひ め じ し きたじょう

ちょうめ

trả, tại 姫路労働会館 với điạ chỉ là 姫路市北 条 １丁目, trong ngày làm việc từ 9
sáng đến 4 giờ chiều.
ひめじぜいむ

Ngòai ra có thảo luận vào ngày 2 chủ nhật 18 tháng 2 và 25 tháng 2, tại 姫路税務
しょ

ひ め じ ぜ い む しょ

署. Muốn biết thêm liên lạc với 姫路税務署 qua số Tel: 079 – 282 – 1135.

Chương trình phát thanh hằng tuần đến đây là chấm dứt.

