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 mới, mọi người hẳn đã hít thở luồng khí xuân từ phương nam, được gọi là
はるいちばん

「春一番」. Từ tháng 2 đến tháng 3, luồng khí này ngày càng ấm và nóng dần.

✭/ Mở đầu chương trình phát thanh nội dung khai thuế thị và tỉnh
し

けんみんぜい

Chương trình khai thuế 市・ 県民税, hạn cuối là ngày 15 tháng 3. Có thể đến
し みんぜい か

thẳng 市民税課 trên tầng thứ 2 của tòa hành chánh thị xã Himeji hay gửi đến nơi
này qua đường bưu điện. Vì nhằm ngăn ngừa ảnh hưởng lây truyền của Coronavirus, nên nếu có thể được thay vi mang thẳng đến, vui lòng gửi qua đường bưu
điện – trường hợp có điều không rỏ hay cần thảo luận, liên lạc qua điện thoại.
Với người cần phải khai thuế thi từ đầu tháng 2, sở thuế gửi văn qua đường bưu
điện. Người đã khai thuế xong nhưng lo lắng việc khai thuế có đúng
hay không? Hay tờ khai thuế có đến hay chưa? Muốn biết đế an tâm.
Hảy vào tramg Web của thành, rồi từ đi đó được hướng dẩn đến điều
ひめ じ

し

姫路市HP

muốn biết.
し みんぜい か

市民税課 ngày thường làm việc từ 9 giờ 30 sáng đến 12 giờ, đoạn đến 13 giờ
đến 15 giờ 30.
し みんぜい か

Muốn biết thêm liên lạc với 市民税課 của thành phố qua Tel: 079- 221- 2261
こくさいこうりゅう

✭/ Tiếp theo là thông tin về lễ hội「ひめじ国際交 流 フェスティバル」
こくさいこうりゅう

「ひめじ国際交 流 フェスティバル」Reiwa 3 niên, là lễ hội giao lưu văn hóa

quan trọng với cư dân thành phố Himeji; do người ngoại quốc hiện đang sống
thành phố Himeji kết hơp cùng cư dân tổ chức – giới thiệu văn hóa và thức ăn của
từng quôc gia. Theo chương trình dự định sẻ tổ chức vào ngày chủ nhật 24 tháng
10 Reiwa 3 niên.
こくさいこうりゅう

Ban tổ chức「ひめじ国際交 流 フェスティバル」thưc hiên với sự đóng góp
của nhiều người nên mời gọi sự đóng góp của nhiều thiện nguyên viên.
Người thiện nguyện điều hành và vận hành trên 6 lảnh vực: từ Stage-performance đến khu gian hàng ăn quốc tế. Thiện nguyện viên là người trên 18 tuổi
đang sống trong thành phố hay khu vực lân cận; đang làm việc; đang theo học.
Biêt thêm chi tiết có thể tìm hiểu qua quảng cáo hay Home-page của festival.
こくさい

Đơn xin có để sẳn trên tầng 3 của cao ố Egret Himeji, tại văn phòng của 国際
こうりゅう

交 流 センター có thể nộp thẳng tại nơi này hay gửi đến nơi
này qua Fax, E-mail – hạn cuối là ngày 31 tháng 3.
Ngày thứ ba 13 tháng 4, từ 6 giờ chiều có buổi thuyết trình
về lễ hội tại Egret Himeji và cho người tuyển lựa. Mọi người

こく さい こうりゅう

ひめじ国際交 流

フェスティバル
HP

trực tiếp liên quan cần tham dự.
じっこう い いんかい じ

む きょく

Biết thêm chi tiết liên lạc với 実行委員会事務 局 qua Tel: 079 - 287- 0820
し えいじゅうたく

✭/ Sau cùng là thông tin về tuyển mộ vào nhà thị xã 市営 住 宅.
Thành phố Himeji thông báo cho biết có một số căn nhà trống nên mở cuộc bốc
thăm cho nhũng ai muốn vào, Ngưởi muốn tham dự cuộc bốc thăm phải hội đủ 1
sô điều kiện ghi trên trang Web của thành phố.
Đơn xin từ cuối tháng 2 để trên và tạ các văn phòng trực thuộc va các cơ quan
phục vụ lợi ích công cộng. Đơn nhận lại từ thứ ba ngày 4 đến thứ sáu
ngày 12 tháng 3. Đơn xin có thể mang thẳng đên nơi nhận đến tầng
し じゅうたく か

5 nơi 市 住 宅課 hay gửi đến qua đường bưu điện.Cuộc bốc thăm sẻ
được diễn ra trong tháng 4 và vào nhà từ tháng 5, theo dự trù.

ひめ じ

し

姫路市HP

じゅうたく か

Biết thêm chi tiết, liên lạc 住 宅課, số Tel: 079- 221- 2633.
Chương trình phát thanh hằng tuần đến đây là chấm dứt.

