
                  

    
              

                      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

Mọi người cần chú ý, cơ quan JR西日本
にしにほん

  thông báo cho biết – kể từ ngày 14 

tháng 3, giờ khởi hành tại các tuyến đường  bắt đầu thay đổi.  Chính vì vậy cần xác 

nhận lại giờ khởi hành để tránh bị lở chuyến xe. 

☆/ Thông từ cơ quan thủy lợi cho biết có thay đổi về tiền nước.

Cơ quan thủy lợi của thành phố Himeji thông báo cho biết giá tiền nước tiêu 

dùng được gia tăng.  So với thông thường tỉ lệ gia tăng là 12.9%. Ví dụ như, trong 

2 tháng tiền nước trước đó là 5.000 yen; cùng với dung lượng đó, giá tiền đổi mới 

tăng thành 5.800 yen. 

Cơ quan này cho biết việc gia tăng tiền này vì phải trang bị lại thiết bị và gia 

tăng chống lại động đất cùng với chống lão hóa cơ phận. Cũng như cho việc an 

toàn cho việc cung cấp nước khi có thiên tai xảy ra.

Tiền nước tiêu dùng nếu có điều thăc mắc, vào số báo phàt hành tháng 2

「ひめじ水道
すいどう

だより」hay vào trang web 姫路市
ひ め じ し

水道局
すいどうきょく

. Về tiền nước thì水道
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センター. Điện thoại với Tel:  079- 221- 2711.

☆/Tiếp theo là thông báo việc tuyển mộ trợ cấp học bổng cho con em ngoại quốc

Con em ngoại quốc đang sống tại Nhật, để nhận được học bổng trợ cấp; nếu gia 

đình gặp khó khăn về vấn đề kinh tế và có cha hay mẹ không phải là ngưới mang 

quốc tĩch Nhật. Tuyển mộ 3 người với học bổng là 15.000yen/ tháng. Điều kiên

- Là người không mang quốc tịch Nhật, và cha hay mẹ không phải là người Nhật.

- Là người đang gặp khó khăn về vấn đề kinh tế.

FM Genki
Bài phát thanh lần thứ  23 dành cho

năm 2020 tháng 3  ngày 1, và 8 với 15



- Khi làm đơn xin là người đang sống trong tỉnh Hyogo.

- Là học sinh đang tốt nghiệp muốn thi lên Ko-ko vào tháng 4 năm 2020.

- Người nhận tiền học bổng này phài là người có ước muốn tham dự sinh hoạt 

thiện nguyện hay sinh hoạt cộng đồng.

Khi nhận thấy đã có đủ những điều kiện nên trên thì nhờ 1 giáo viên hay 1 

người quen biết viết lời giới thiệu cùng với bản copy thông tín bạ. Đơn xin 
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  và cần liên 

lạc thì với Tel: 078- 612- 2042.

☆/ (3/1, 3/9) Tiếp theo là thông tin về việc tuyển mộ vào nhà thị xã.

Thành phố Himeji ban nhà đất thông báo cho biết có một số căn nhà trống muốn 

mở cuộc bốc thăm cho những ai muốn vào.  Điều kiện tuyển mộ và nội dung việc 

đơn xin được thông báo trên trang Web thành phô. Kết quả qua cuộc bốc thăm.

Đơn xin được thâu nhận từ cuôi tháng 2; đơn xin được để trên tầng 5 của tòa 

hành chánh Himeji và các văn phòng trực thuộc, tại các cơ quan phục vụ công cộng.

Đơn xin được thâu nhận từ thứ năm ngày 5 đến thứ sáu ngày 13 tháng 3. Đơn xin 

có thể mang thẳn đến tầng 5 của tòa hành chánh Himeji hay gửi đến bằng đu72ng 

bưu điện. Cuộc bốc thăm diễn ra và tháng 4 và có thể vào ở vào hạ tuần tháng 5.

Muốn biết thêm chi tiết có thể đến thẳng cơ quan 姫路市
ひ め じ し

住宅課
じゅうたくか

trên tầng 5 của 

tòa hành chánh để hỏi hay Tel: 079- 221- 2633.

☆/ (3/15) Thông tin về phát hành VIVA!ひめじ  dành cho người ngoại quốc

姫路市
ひ め じ し

文化
ぶ ん か

国際
こくさい

交流
こうりゅう

財団
ざいだん

thông báo cho biết tạp chí VIVA! ひめじ thông tin  

dành cho người ngoại quốc hiện đang sống trong thành phố năm này, sẻ được phát 

hành với 4 số . Số tới sẻ phát hành vào ngày 15 tháng 3; sẻ là số 72 với các đề tài 

đặc biệt như: tiền bao bì mua hàng phải trả; phân biệt loại rác; và về trừng phạt cho 

việc bỏ rác không đúng cách. 



Các ấn bản bao gồm cả ấn bàn bằng tiếng Việt cùng bản tiếng Nhật có phụ đề

chữ Furigana. Các số báo được trưng bày, tại Egret, các văn phòng hành chánh địa 

phương và các cơ quan phu thuộc cùng cơ quan phục vụ và thông tin công cộng. có 

thể nhận miễn phí. Nếu có ý muốn có thể được gửi đến.

Muốn biết thêm chi tiết liên lạc với 姫路市
ひ め じ し

文化
ぶ ん か

国際
こくさい

交流
こうりゅう

財団
ざいだん

.

Hay Tel: 079- 282- 8950.

Chương trình phát thanh hằng tuần đến đây là chấm 

dứt.


