FM Genki

Phát thanh bằng Tiếng Việt
lần thứ 20 dành cho

năm 2021 tháng 1 ngày 17 và 24, 31

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
Năm này được xem là 1 trong những năm có nhiều ngày lạnh
nhất trong năm. Bầu không khí giá lạnh và khô khiến cho không
chỉ CoronaVirus mà còn bệnh cảm cúm thời khí Influenza cùng
lúc tiến hành gây lan truyền nhiểm.

☆ Mở đầu chương trình phát thanh là quyết định không dùng tiền mặt hay
Cashless để thanh toán tiền thuế tiền, bảo hiểm và nhiều loại tiền khác.
Kể từ tháng 2, để trả tiền thuế hay tiền bảo hiểm nên vui lòng thanh toán
でん し

bằng tiền điện tử hay 電子money như là : “PayPay” hay “Line Pay” để trả.
Corona-virus chủng loại mới lây lan được tìm thấy, từ việc xoa tay trên tiền
khi trả hay nhận tiền.
こ てい し さん ぜい

し けん みん ぜい

Như tiền thuế 固定資産税 hay市県民税 , ngoài việc trả bằng
でん し

電子money hay thẻ Credit cá nhân. Theo dự định thì thuế cho loại
xe tự động hạng nhẹ có. thể trả bằng Credit-card.
じゅうみんひょう

ぜいしょうめい

Ngoài ra các chi phí dịch vụ như: 住 民 票 và 税 証 明, khi được chứng
nhận xong có thể trả bằng Cash-card. Sau tháng 3, dịch vụ này được thực bằng
On-line và dịch vụ chi phí trả qua Credit-card..
かくぜいきん

ほ けんりょう

Biết thêm chi tiết, liên lạc với người phụ trách 各税金、保険 料

りん じ とくべつきゅう ふ きん

☆Tiếp theo là thông báo cho những gia đình chỉ có 1 người 臨時特別 給 付金.
Vì ảnh hưởng lây nhiểm lan truyền của Corona-virus
chủng loại mới, nên có trợ giúp cho những gia đình chỉ có
1 người vợ hay chồng là chính, với điều kiện thu nhập thấp;
りん じ きゅう ふ きん

りん じ

được gọi là tiền trợ cấp tạm thời – 臨時 給 付金. Tiền 臨時
きゅう ふ きん

給 付金 Cho một gia đình là 50.000 yen. Nếu có 2 con, chỉ 1 con được nhận là
じ どう ふ よう て あて

30,000 yen. Cho dù không có lảnh tiền 児童扶養手当. Nhưng vì ảnh hưởng do
sự lây lan của Corona- virus khiến cuộc sống gặp khó khăn với thu nhập thấp, có
きゅう ふ きん

きゅう ふ きん

thế làm đơn xin nhận lảnh với tiền được gọi là 給 付金. Đơn xin tiền 給 付金,
hạn cuối là ngày 28 tháng 2. Để biết rỏ điều kiện cần có đủ để nhận được. Vào
Home-page của thành phố đẻ xác nhận.
きゅう ふ

Ngoài ra, cho đến ngày 22 tháng 12, với người đang nhận tiền cơ bản 給 付
きん

きゅう ふ きん

金, có thể xin tái trợ cấp 給 付金 vẫn dược Khi làm đơn xin để được tái trơ cấp,
trên nguyên tắc là khả thi.
きゅうふきん

Biết thêm chi tiết call với 給付金 center hay qua Tel: 079- 221- 1502.
ひめ じ

おうえん

☆ Sau cùng là phần giới thiêu về 姫路 Sports 応援Project
ひめ じ

おう えん

姫路 Sports 応 援 Project, vì bị ảnh hưởng lan truyền của
Corona-virus, nên bị tạm đình chỉ. Tuy nhiên, được thay thế
せ かい い さんひめ じ

bằng 世界遺産姫路 marathon 2021, được tiến hành. ロゲイ
ニング(loggering) là những điễm kiểm soát (check –point)
trên mặt đất được đặt càng nhiều càng tốt để kiểm soát nhiều
điêm cùng lúc- có nhiều môn thể thao cạnh tranh cùng lúc mà qua đó có thể
kiểm soát số điểm đạt được của từng cuộc tranh đua.
ロゲイニング được thực thi tạ các địa danh di tích lịch sử của thành phố
Himeji. ロゲイニング được tiến hành từ ngày 28 tháng 2 đến 21 tháng 3, trong
さん

まる ひろ ば

thành phố cũng có nhiều ロゲイニング. Và bất cứ lúc nào thì三の丸広場
trong cỗ thành Himeji vẫn là điểm xuất phát, và trong thành phố các điểm

check-point được tự do thay đổi.
Ghi danh tại các ロゲイニング tại các di tích lịch sử của thành phố bắt đầu từ
ngày 30 tháng 1 đến ngày 20 tháng 2, ưu tiên dành cho người 300 người ghi
danh trước. ロゲイニング tại các khu phố thành phố từ ngày 28 tháng 2 đến 21
tháng 3, ưu tiên cho 1.000 người ghi danh trước. Đơn xin và điều kiện có ghi
trong Home-page thành phố. Chi phí cho người tham dự: thanh niên là 2.000
yen; họ sinh cấp 1 đến cấp 3 là 1.000 yen.
ひ め じ じょう

すいしんしつ

Biết thêm chi tiết liên lạc với 姫路 城 marathon推進室
Hay Tel: 079- 221- 2862.

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

