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
Tại từng khu vực trên khắp mọi miền đất nướv Nhật Bản, những chiếc lá phong
chuyển màu sang vàng hay đỏ để chào đón nàng thu đến. Không chỉ lá phong
chuyển màu sang thu mà mọi cây lá trên đồi núi đều chuyển màu sang
thu, hương sắc thu ngày càng đậm nét - mùa thu đả thật sự trở về.

☆/ Mở đầu chương trình phát thanh là nội dung thay đổi thẻ khám sức khỏe quốc
こくみんけんこう ほ けんしょう

dân hay 国民健康保険 証
こくみんけんこう ほ けんしょう

国民健康保険 証 có hạn kỳ hiệu lực đến là đến hết ngày 30 tháng 11, Chính
vì vậy, từ hạ tuần tháng 11, thẻ bảo hiêm mới sẻ được gửi đến cho từng gia đình.
Tuy nhiên từ sau ngày 1 tháng 12, khi đi bệnh viện cần chú ý. Hạn kỳ thẻ bảo
hiểm hết hạn, vứt bỏ thẻ bảo hiểm bằng cách cắt xe nhỏ ra.
Ngoài ra, thẻ bảo hiểm được gửi đến lần này, hạn kỳ có thay đổi chì đến hết
ngày 31 tháng 7. Hạn kỳ của thẻ bảo hiểm sức khỏe lần này ngắn hơn thường lệ
chỉ có 8 tháng, nhớ chú ý điều này. Đến Lệnh Hòa năm 3, người đến 75 tuổi, người
ngoại quốc hết hạn gia hạn, có thể có trường hợp ngững gia đình này trả tiền bảo
hiểm có thời hạn ngắn hơn.
ひめ じ

し こくみんけんこう ほ けん か

Biết thêm chi tiết đến hỏi thẳng tại 姫路市国民健康保険課
Hay điện thoại với Tel: 079-221-2343
もみじ え

☆/ Tiếp theo là thu phong 紅葉会 được triển khai tại công viên Ko-ko en
こう こ えん

Kể từ ngày 20 tháng 11 đến ngày 6 tháng 12, công viên 好古園 , được light-

up để tổ chức “lễ hội thu Phong”. Công viên khi được thắp sáng đèn tạo nên một
phong cảnh vui mắt, đẹp lạ thường khác hẳn với lúc ban ngàty. Thời gian hoạt
động là 9 giờ sáng kéo dài đến 8 giờ tối. Người vào cửa sau cùng là lúc 7 giờ tối.
Vé vào cửa cho người lớn là; 300 yen; học sinh cấp 1 đến cấp
3 là: 150 yen – trẻ em chưa đi học không mấy tiền.
こう こ えん

Biết thêm chi tiết liên lạc với 好古園 qua Tel: 079-289-4120

☆/Tiếp theo là thông tin về việc tuyển mộ vào nhà thị xã
Ban kinh doanh nhà thị xã, thông báo cho biết: có mộtt số căn nhà trống nên
mở cuộc tuyển mộ cho những ai muốn vào. Điều kiện chi tiết, nội dung được ghi
trong trang Home-page của thành phố. Kết quả được quyết định qua bốc thăm.
じゅうたく か

Đơn xin được để tại tại 住 宅課 trên tầng 5 của tòa hành
chánh Himeji và các văn phòng hành chánh địa phương, các
service-center, …từ tháng 11. Đơn thâu nhận trở lại từ tháng
12 ngày 3 thứ năm đến ngày 11 thứ sáu. Đơn xin cùng các văn
じゅうたく か

kiện cần thiết có mang thẳng đến ban 住 宅課 hay gửi qua đường bưu điện. Cuộc
bốc thăm tổ chức vào tháng 1 và có thể vào ở vào hạ tuần tháng 2.
じゅうたく か

Biết thêm chi tiết liên lạc trực tiếp với ban 住 宅課 hay qua Tel: 079-221-2633.
ひめおんさい

☆/ Sau cùng là nội dung姫音祭
ひめおんさい

し みんさん か がた

Tháng 11 ngày 29, có thực hiện sự kiện âm nhạc「姫音祭」của 市民参加型
おんがく

の音楽 event. Một ngày âm nhạc, với sự tham dự của 6 ban nhạc trong thành phố
bao gồm việc trình diễn performance với: hòa tấu, ca hát hay nhảy múa vá có thể
có sự tham dự của những diễn viên phim ảnh từ Tokyo hay từ ngoại quốc. Năm
này nhằm tránh sự truyền nhiễm lan tràn của Corona virus, nên
chương trình thực hiện trực tiếp qua 2 channel YouTube. Mọi người
nhớ đón xem nhé.
ひめおんさい

Biết thêm chi tiết vào Home page chính thức「姫音祭」.

ひめ おん さい

姫音祭

Chương trình phát thanh hằng tuần đến đây là chấm dứt

