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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
Chúng đang bước vào mùa mưa có lúc với nhiều ngày kéo dài. Không khí luôn ẩm
thấp và nóng bức. Chính vì vậy chú ý đến cách phục sức cùng với sức khỏe.
☆/- Mở chương trình phát thanh hôm nay là tin tức sự kiện trong tháng. Một biểu tượng
trong mùa hè tại thành phố Hhimej không thể nào không nhắc đến : đó là Yu-kata matsu-ri
まつ

– ゆかた祭り
まつ

Yu-kata matsu-ri – ゆかた祭り này, là một lễ hội thường niên – năm này được tổ
まつ

chức từ thứ hai, ngày 22 cho đến ngày 24 tháng 6. Lễ hội này nguyên thủy là 祭り của
おさかべじんじゃ

đền thờ Thần đạo 長壁神社 ; lễ hội này đã được tiến hành cách nay lối 270 năm. Vào
じょうしゅ

おさかべじんじゃ

thời gian đó, đền thờ của vị thẩn chủ trì 城 主 được dời về 長壁神社, và đồng thời phải
làm lễ hội. Vì chương trình gấp rút, những người liên hệ không có thời gian để chuẩn bị y
phục chỉnh tề -tất cả chỉ mặc y phục đơn giản ゆかた để tiến hành lễ hội nên cũng từ đó
まつ

ゆかた祭り được hình thành。
おさかべじんじゃ

Lễ hội này cuối cùng được chính thức tổ chức tại đền thờ Thần đạo 長壁神社,
trong một khu phố thuộc thành phố Himeji –gần một công viên ở phía nam của cỗ thành.
Ngày 22 là ngày đầu tiên, lối 5 giờ chiều – từ quảng trường tam cấp của cỗ thành đến công
こ

viên ở phía nam của cỗ thành có đoàn diễn hành trẻ em mặc Yukata – 子どもゆかたパレ
じょうなんこうえん

ード. Và sau đó tại 城 南 公園、bắt đầu Openning Ceremony và lễ hội kéo dài đến 9 giờ
じょうなんこうえん

30 phút đêm. Sau đó trên khán đài – stage ở 城 南 公園, lần lượt công bố những màn
performance từ nhảy múa đến cá hát của rất nhiều nghệ danh nổi tiếng cho đến nhiều đoàn
thể.
Ngoài ra, quang khu vực này người người có thể thưởng hương vị của nhiều thức ăn
và món uống nổi tiếng trong vùng; trong năm vừa qua có đến lối 700 cửa hàng lộ thiên –
ろてん

さいだいきゅう

にしにほん

露店；và được gọi là tối cao hay 最 大 級 , trong vùng Tây Nhật Bản西日本． Rất nhiều
người trung khu vực mang cả gia đình đến tham dự lễ hội này nên ngoài việc ăn uống vui
chơi còn là cơ hội để gặp bạn bè.

まつ

ゆかた祭り nên phải mặc Yukata nếu có thể được, vì nếu như mặc yukata lên xe
ひめじ

bus Shin-ki thì giá vé giảm chì còn một nửa – vào cỗ thành 姫路 hay vào công viên
こうこえん

好古園 hoặc vào vườn thú thị lập; tất cả đều không mất tiền vào cửa. Ngoài ra thì từ ngày
22 đến ngày 2 tháng 6, viện bảo tàng mỹ thuật; viện bảo tàng lịch sử của thành phố với
khu triển thông thường vào xem đều không mất tiền. Và cùng trong thời gian này, giá vé
tại các rap chiếu phim với giá đặc biệt là 1.100yen. Trong thời gian này, tại rental cho
まつ

mướn áo quần ;có giá vé hạ cho thuê yuka-ta – nên ゆかた祭り nếu có thì nên mặc để đi
dự lễ hội nếu không thì thuê để theo thời trang lễ hội.
Muốn biết thêm chi tiết về lễ hội, liên lạc với tel: 079 – 287 – 3652.
こ そ だ て

✥/ Và tiếp theo đây là thông tin về tiền trợ cấp nuôi dưỡng đặc biệt tạm thời「子育て
せ た い り ん じ とくれいきゅうふきん

世帯臨時特例給付金.
Như chúng ta đã biết từ tháng 4 năm vừa qua, tiền thuế tiêu thụ gia tăng lên đến 8%.
Điều này đã làm xáo trộn và gây khó khăn cho cuộc sống của nhiều gia đình nên trong
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

năm vừa qua đã có trợ cấp 「臨時福祉給付金」và「子育て世帯臨時特例給付金」.
こ そ だ て せ た い り ん じ とくれいきゅうふきん

Trong năm này 「子育て世帯臨時特例給付金」, đang bắt đầu tiến hành thủ tục. Với đối
tượng có con em được nhận tiền trợ cấp tạm thời này thì sau khi hòa tất thủ tục sẻ được
nhận vào trung tuần tháng 6 của năm 2015. Trong năm 2014 vừa qua có nhiều người chưa
hoàn tất thủ tục để nhận lãnh.
Tiền nhận lãnh tính trên đầu người, mỗi con em được trợ cấp 3.000yen. Và sẻ đượcc
gửi đến nhận đã hoàn tất thủ tục.
げんきょうとどけ

Vào thượng tuần tháng 6、 現 況 届 hay báo cáo hiện trang của con em được nhận
じどうてあて

げんきょうとどけ

trợ cấp nhi đồng hay 児童手当 cũng sẻ được gửi đến cùng lúc. 現 況 届 là thủ tục báo
cáo hằng năm vào tháng 6, để tiếp tục nhận trợ cấp nhi đồng. Điều này nhằm xác nhận tình
げんきょうとどけ

trạng nuôi dưỡng con em và tình trạng thu nhập. Những hạn mục ghi trong 現 況 届 nhớ
cần phải điền vào thật đầy đủ tất cả các hạn mục và đừng quên đóng dấu; rồi sau đó cho
vào bì thư trả lởi gửi đến nơi nhận. Sau khi cứu xét nếu được chấp thuận thì sau tháng 10
tiền sẻ được chuyển vào số trương mục ngân hàng.
げんきょうとどけ

現 況 届 sẻ gửi đến người nhận qua đường bưu điện, nếu trong nội dung có điều
り ん じ きゅうふきん

không rỏ thì liên lạc người phụ trách về việc 臨時給付金 qua số Tel: 079 – 221 -2995.
り ん じ ふ く し きゅうふきん

Và xin nhắc lại 1 điều nữa là 臨時福祉給付金 sẻ được thông báo vào cuối tháng 7.
Chương trình phát thanh hàng tuần đến đây là chấm dứt

