
                   

 

     

               

            

             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  Naga-Shima 

Nhiều người nhìn thấy những chiếc lá vàng trên nhiều vùng đất tại Nhật Bản, 

không chỉ trên những vùng đồi núi mà ngay trên đường phố ngày càng xuất hiện 

nhiều hơn.  Và đấy cũng là biểu hiện của mùa thu tới. So với thông lệ hàng năm, 

năm này những ngày nóng ấm kéo dài nhiều ngày hơn.  

☆/ Mở đầu chương trình phát thanh hôm nay là thông báo về một vài nơi có thể 

đến để ngắm lá vàng rơi – đón chào mùa thu tới ! . 

         Tại thành phố Himeji, như thông lệ hằng năm – công viên Koko-en, đều có 

chương trình ngắm lá vàng khi mùa thu tới. Lễ hội theo mùa này là một event quan 

trọng. Lễ hội kéo dài đến ngày 1 tháng 12. Trong thời gian khai diễn lễ hội 紅葉
も み じ

会
え

, 

khi mặt trời vừa lặn xuống cuối chân trời, thì những gốc cây phong được thắp sáng 

dưới ánh đèn mảu. Trong thời gian này, vào ngày cuối tuần – thừ bảy và chủ nhật 

cũng như ngày lễ nghi, giờ mở cửa kéo dài đến 9 giờ đêm. 

 Thành phố bên cạnh là たつの, tại công viên 龍
たつ

野
の

公
こう

園
えん

,có tổ chức lễ hội ngắm 

lá vàng, tham dự không mất tiền. 

 

☆/ Và tiếp theo đây là thông báo việc gửi con vào các câu lạc bộ sau giờ học. 

       Nhiều gia đình có con em đang học tiểu học, sau giờ học , trua về nhà không 

có người chăm sóc; đây là cơ hội để giúp cho com em có nơi vui chơi sinh hoạt sau 

giờ học. Chương trình bắt đầu từ năm 2020, với phí tổn ngoại trừ tháng là 7.000yen. 

riêng tháng 8 , trong thời gian nghỉ hè vào tháng 8 là 10.000yen. 

      Và đặc biệt trong năm này, vào dịp nghỉ mùa đông có thể sử dụng, nếu có ước 
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muốn. Năm này đơn thâu nhận, hạn cuối là ngày 30 tháng 11.  Cùng trong thời gian 

này, có thể nộp đơn tại câu lạc bộ đang sinh hoạt hay đến lầu 9 của tòa hành chánh 

Himeji nơi ban こども政
せい

策
さく

課
か

. Ngoài ra, muốn biết thêm chi tiết, có thể vào trang 

Web giáo dục thành phố hay club đang sinh hoạt của con em. Hay có thể điện thoại 

liên lạc với こども政策
せいさく

課
か

, qua số Tel:  079- 221- 2789. 

☆/ Và sau cùng là thông tin về việc vào市
し

営
えい

住
じゅう

宅
たく

cho người muốn vào. 

Thánh phố Himeji thông báo cho biết có một số căn nhà trống, nên tuyển lựa một 

số người muốn vào qua cuộc bốc thăm. Để tham tham dự cuộc bốc thăm, người 

tham dự phải hội đủ một điều kiện thiết yếu. 

➀ phải là người đang sống hay đang làm việc trong thành phố. 

➁ là 2 vợ chổng hay đang sống cùng con cháu; tức là 2 người trở lên. 

➂ là người đang gặp khó khăn trong việc tìm chỗ ở, cần có sự chứng minh. 

➃ không phải là thành viên của bạo lực đoàn. 

➄ tất cả người trong gia đình phải nộ thuế lợi tức vì tiền nhà được ấn định trên   

          số tổng lợi tức của tất cả những người cùng cư trú. 

Đây là 5 điều kiện thiết yếu cần có đủ để tham dự cuộc bốc thăm. Ngoài còn có 

điều kiện cho người trên 60 tuổi, cũng như trường hợp cho người sống 1 mình cũ 

được cứu xét. 

          Đơn xin gia nhập được bày trên lầu 5 của tòa hành chánh Himeji, tại ban 

kinh doanh quản lý nhà thị xã – ngoài ra còn được niêm yết tại các đơn vị hành 

chánh trực thuộc cùng các cơ quan phục vụ lợi ích công cộng. Đơn được thâu nhận 

tứ ngày thứ năm 5 tháng 12 đến thứ sáu, ngày 13 tháng 12. 

            Đơn xin cùng các văn kiện đính kèm, có thể đến nơi nhận qua đường bưu 

điện hay mang thẳng đến lầu 5, nơi văn phòng 住
じゅう

宅
たく

課
か

. 

             Cuộc bốc thăm dự trù khai diển trong tháng giêng. 

Muốn biết thêm chi tiết, liên lạc với 姫
ひめ

路
じ

市
し

住
じゅう

宅
たく

課
か

, qua số Tel: 079- 221- 2633. 

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


