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

Không bao lâu nửa là năm 2014 chấm dứt. Theo thập nhị chi thì năm tới này
của Nhật sẻ là năm con trừu, trong khi các nước dùng Âm lịch thì phải thêm 2
tháng nửa mới sang năm mới để đón mừng chú dê. Chính vì vậy, hình ảnh con trừu
biểu tượng cho năm mới được thấy trang hoàng khắp mọi nơi.

✾/ Mở đầu chương trình phát thanh hôm nay, chúng tôi thông báo những thông tin
cần thiết trong những ngày đầu năm và cuối năm.
✥- Trước tiên là những thông tin liên quan đến tòa hành chánh thuộc thành phố
Himeji – các tòa hành chánh khu vực và hành chánh địa phương : bắt đầu nghỉ tết
từ ngày 27 tháng 12 cho đến ngày mồng 4 tháng giêng năm tới. Chỉ riêng tòa hành
chánh ở trước nhà ga Himeji là chỉ ngày 1 mồng 1 mà thôi – ngòai ra thì vẫn mở
cửa từ 10 giờ sáng đến 7 giờ 30 tối. Các loại giấy chứng minh như : - các loại giấy
chứng nhận hay thủ tục liên quan đến phúc lợi vẫn tiếp tục .
Ngoài ra văn phòng ở lầu 3 của của khu buôn bán Sanyo ở trước nhà ga
Himeji có làm việc – có thể liên lạc để hỏi qua số Tel : 079 – 288 – 1177.
✥- Liên quan đến bệnh viện : Trung tâm y tế trị liệu thành phố và bệnh viện
hồng thập tự tạm nghỉ nhận đến khám bệnh thông thường từ ngày 29 tháng 12 cho
đến ngày mồng 3 tháng giêng. Riêng bệnh viện thánh Maria Himeji – thì nghỉ ngày
25 tháng 12 và sau đóng nghỉ từ ngày 31 tháng 12 cho đến ngày mồng 3 tháng
giêng. Nếu muôn khám bệnh thông thường thì nhớ thu xếp chú ý đến các ngày
nghỉ.
Trong thời gian từ ngày 31 tháng 12 cho đến ngày mồng 3 tháng giêng nếu bị
bị bệnh bộc phát bất thường xem lịch trình bệnh viện hoạt động trong ngày nghỉ và
và các trung tâm cấp cứu ban đêm và sau giờ làm việc.
Các khoa như nội khoa, nhi khoa; nhãn khoa; tai mũi họng thì giờ làm việc
thông thường là từ 9 giờ sáng đến 6 giờ chiều. Khám đêm chỉ với nội khoa và nhi

khoa là từ 9 giờ tối của ngày trước đến 6 giờ sáng ngày hôm sau.
Khi đi khám nhớ mang theo thẻ bảo hiểm sức khỏe – tiền trị liệu - cùng với tiễn
tiếp nhận sẻ phải trả. Muốn biết thêm chi tiết liên lạc để hỏi ở Tel : 079 – 298 –
0119.
Trường hợp con em đột nhiên phát bệnh hay bị thương; không biết có nên đi trị
liệu cứu cấp hay không; liên lạc hỏi . Vì có 2 loại tiếp nhận – loại 1 từ 9 giờ đêm
đến 6 giờ sáng và loại từ 8 giờ tối đến 00 giờ đêm. Liên lạc để hỏi ở Tel: 079 – 292
- 4874
Và sau cùng là tin tức về ngân hàng – nghỉ việc từ ngày 31 tháng 12 đến mồng 4
tháng giêng – dịch vụ ATM liên quan đến văn phòng không hoạt động – nhớ chú ý.

✾/ Và tiếp theo là thông tin về những sự kiện mang tính truyền thống trong ngày
đầu của Nhật bản. Cỗ lệ trong ngày đầu năm mới với nền văn hóa lâu đời thì hẳn
でぞめしき

là phải nhiều rồi và được gọi là ‘‘出初式’’ theo người Việt thì gọi là Xuất Hành.
Với truyền thuyết thì ngày đầu năm xuất hiện tốt đẹp sẻ mang đến tốt đẹp cho 1
năm mới.
しょうぼう で ぞ め し き

Sau đây là 1 vài đơn cử -với cơ quan cứu hỏa 消 防 出初式- từ ngày xưa
người lính cứu hỏa phải leo trèo quanh năm để chửa cháy. Vì vậy ngày đầu năm
の

người lính cứu hỏa tiếp nối truyền thống trong ngày đầu năm là はしご乗り；leo
trèo lên cao với nhiều màn trình diển nhào lộn vô cùng ngoạn mục nhưng cũng
nguy hiểm.
Ngày xuất hành hay ra quân đầu năm, mỗi lãnh vực và khu khố khu phố làng- thôn có khác nhau . Như ngày 11 tháng 1; ở khu phía bắc của cỗ thành Himeji
– có tổ chức lễ kỹ niệm ngày khánh thành công viên Shiro-Topia; lễ hội được khai
diễn từ 9 giờ 30 phút cho đến 10 giờ 30 – sau đó đến trưa là phần trình diễn của con
em thuộc của của cứu hỏa. Trong đó có màn trình diễn cứu cấp bằng trực thăng.
Nghề cứu hỏa là 1 nghề nguy hiểm suốt đời với lửa và nước. Nếu chưa xem thì nên
đến 1 lần để xem cho biết
Muốn biết thêm chi tiết liên để hỏi ở Tel: 079 – 223 – 9503.

✾/ Tiếp theo đây, chúng tôi lập lại tin tức cần chú ý về tiền trợ cấp tạm thời
り ん じ ふ く し きゅうふきん

こ そ だ て せ た い り ん じ とくれいきゅうふきん

‘‘ 臨時福祉給付金 ・子育て世帯臨時特例給付金
Ngày hạn cuối nhận đơn xin tiền trợ cấp tạm thời này là ngày 5 tháng 1 năm
2015 – nếu chưa nộp đơn thì nhanh lên kẻo không kịp.
Nếu có điều muốn hỏi về việc này thì hãy liên lac với số Tel : 079 – 221 - 2990

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

