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dành cho

năm 2020 tháng 2 ngày 16 và 23

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
Chúng ta đang vào những ngày cuối của tháng 2 – có gì lạ không ? Tháng 2 năm
うるうどし

này có 29 ngày thay vì 28 như năm trước, vì là năm nhuần Dương lịch hay 閏 年 。
かくていしんこく

☆/Mở đầu chương trình hôm nay là thông báo nội dung 確定申告
かくていしんこく

確定申告, là thủ tục làm đơn xin xác nhận lại tiền thuế đã phải trả với thu nhập
trong năm vừa qua; nhưng sau đó phải chi tiêu nhiều khoản tiền cần thiết khiến
cho khoản tiền thu còn lại ít hơn với số tiền phải trả thuế. Việc xác nhận xin trả lại
này rất cần thiết cho nhiều người như: với người tự kinh doanh hay người không tự
mình kết toán sổ sách, người có nguồn thu phức tạp hay những hảng xưởng không
là kết toán cuối năm. Việc kết toán này có thể bằng Perso-com; smart-phone; hay
qua home-page. Trường hợp người không tự làm được có thể đến nhờ giúp đở việc
ひ め じ ろうどうかいかん

khai xin lấy lại tiền thuế này tại 姫路労働会館; khi đến nơi này nhớ mang theo
đầy đủ tất cả văn kiên liên quan.
Năm này, thủ tục bắt đầu từ ngày 17 tháng 2 đến ngày 16 tháng 3 – sáng từ 9 giờ
đến 4 giờ chiều. Tuy nhiên các văn kiện bổ túc hay kiểm soát lại văn kiện đơn xin
thì được tiếp nhận đến 5 giờ chiều. Nghỉ việc vào ngày thừ bảy, chủ nhật và ngày
かくていしんこく

lể nghỉ. Ngoài ra nếu trong 確定申告, có văn kiện cần thiết không biết phải là thế
nào để có được - có thể liên lac để hỏi tại văn phòng thuế, hay liên lạc
qua số Tel: 079- 282- 1135.
しょうがいがくしゅうだいがく

☆/ Tiếp theo là thông tin tuyển mộ sinh viên từ đại học 生 涯 学 習 大学

しょうがいがくしゅうだいがく

生 涯 学 習 大学,thông báo tuyển mộ cho sinh viên năm 2020. Với đối tượng là

người tính đến ngày 1 tháng 4 năm 2020, phải người trưởng thành, tức trên 18 tuổi.
Ngoài khóa điện toán và Anh văn đàm thoại, còn những khóa tạo skill hữu ích cho
đời sống như; Ceramic sành sứ, ấn bản; ngoài ra còn có nhiều course cho người cao
niên. Cơ bản vận hành mỗi năm có 20 lần – với người đang sống trong thành phố
Himeji, học phí 1 năm là 11.000 yen.
Đơn xin thâu nhận từ ngày 2 tháng 27 đến ngày 29, sáng từ 9 giờ đến 3 giờ chiều.
にゅうがくがんしょ

けんこう ほ け ん しょ

Đơn xin gồm có đơn xin 入 学 願書và健康保険書 ; hay có thể một chứng minh về
cư trú hay một chứng nhận khác nào đó cũng được – đương sự có thể mang thẳng
しょうがいがくしゅう だいがく

đến 生 涯 学 習 大学 hay tòa hành chánh thị xã hoặc văn phòng chi nhánh trực
こうみんかん

thuộc; cơ quan phục vụ lợi ích công cộng hay 公民館 hoặc tại các nơi phân phối.
しょうがいがくしゅうだいがく

Muốn biết thêm chi tiết, liên lạc với 生 涯 学 習 大学
Qua số Tel: 079 – 297 – 7494.
こくさいこうりゅう

☆/ Và sau cùng là nội dung chương trình lễ hội 国際 交 流 Spring Festival
こくさいこうりゅう

国際 交 流 Spring Festival, năm này được tổ chức vào chủ nhật, ngày 8 tháng 3,
trên tầng thứ 3 và thứ 4 của cao ốc Egret. Lễ hội là sự kết hợp của những đoàn thể
ひ め じ し こくさいこうりゅう

đã ghi danh tại 姫路市国際 交 流 センター, với những gian hàng nhỏ hay; trưng
bày và giới thiệu sinh hoạt của đoàn thể - từ 10 giờ sáng đến 4 giờ chiều.
Nơi đây, mọi người có thể trải nghiệm y phục của nhiều nước trên thế giới như: Đại
Hàn, Phi-luật-Tân, .. . và nhiều nửa; cũng như tranh ảnh của nhiều đoàn thể quốc
gia. Và văn hóa Nhật Bản trên tầng 4 của cao ốc Egret. Người tham dự cùng đoàn
thể không mấy tiền.
Thêm vào đó, một thành viên của CIR –(Coordinator for International Relation) ; là
O’Cuill người Ireland, có lớp hướng dẫn lớp dance truyền thống, cho những ai yêu
thích, ưu tiên cho người ghi danh trước – tham dự không mất tiền.
Đa phần tham dự không mất tiền, nhưng không phải tất cả cần chú ý.
ひ め じ し こくさいこうりゅう

Muốn biết chi tiết liên lạc với 姫路市国際 交 流 センター số Tel: 079 -287- 0820
Chương trình phát thanh hằng tuần đến đây là chấm dứt.

