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
Còn không bao lâu nửa là đến Golden-week hay tuần lể vàng rồi! Năm này vì
ảnh hưởng lây lan của Corona-virus loại mơi vẫn còn nên
theo dự đoán, nhiều người tránh dùng phương tiện công
cộng mà dùng xe nhà. Vì vậy vui chơi với nhiểu ngày nghỉ
dài, nhớ chú ý đến tai nạn giao thông.

✩ Mở đầu là thông tin về việc thảo luận qua điên thoai liên quan đến Coronavirus
Bộ Lao động, Y tế và Phúc lợi cho biết, có thể thảo luận tại phòng thảo luận
vấn đề liên quan đến Corona-virus loại mới, bằng tiếng Việt. Như vấn đề: sau khi
chủng ngừa Corona-virus loại mới, có hậu phản ứng xảy ra; hay có thể thảo luận
vấn đề liên quan đến vaccine.
Giờ thảo luận bằng tiếng Việt là từ 10 giờ sáng đến 7 giờ tối. Ngày thứ bảy, chủ
nhật cũng có thể thảo luận được. Tel; 0120- 761- 770
Ngoài ra, Bộ Lao động, Y tế và Phúc lợi cho biết nên chú ý đến việc lừa đảo
Như trường hợp ‘‘Vui lòng trả khoản tiền trước, sau khi chủng Vaccine xong se
được hoàn tiền trả lại’’ hay ‘‘trường hợp trả tiền, có thể được chủng ngừa sớm’’,
nhớ đừng trả nhé! với các trừơng hợp này.
Không có việc yêu cầu cung cấp thông tin cá nhân qua điện
thoai hay mail. Ngay cả khi được báo “thông tin cần thiết cho
việc chủng ngừa”, thì thông tin cũng không nên nói cho biết.

こくみんせい

Nếu một khi gặp trường hợp bị lừa gạt gây hại, vui lòng lên lạc với (国 民 生
かつ せ ん た ー

活 センター) trung tâm phúc lợi quôc dân – lừa gạt Vaccine Corona-virus loại
しょう ひ しゃ

mới với 消 費 者 (người bi gâu hại) Hot-line. Tel: 0120- 797- 188.
けんえいじゅうたく

☆Tiếp theo là nôi dung việc vào nhà huyện 県 営 住 宅

Tỉnh Hyogo thông báo co một số nhà trống nên mở cuộc tuyển lựa cho những
ai muốn vào. Điều kiện cho người muốn vào và đơn xin có đăng trên Home-page
của Tỉnh Hyogo. Người vào nhà quyết định từ cuộc bốc thăm.
Đơn xin và điều kiện cho người vào nhà có thể tìm thấy bày phát ở chi nhánh
văn phòng tỉnh của Tỉnh Hyogo và ở tòa thị chinh Himeji. Đơn xin tìm thấy được
ỏ nơi xin nhà. Hay tất cả có thể down-load từ Home-page của Tỉnh Hyogo.
Về đơn xin, mỗi tháng đều có nhận. Riêng tháng 4, thì đơn thâu nhận từ ngảy
23 cho dến ngảy 30 thang 4. Đơn xin gửi đến văn phòng ban quân hạt qua đường
bưu điện, đổng thời trong đơn kèm theo bao thư hồi báo kết quả nhớ dán lên đó
tem 63yen
Riêng với người đang sống trong thành phố Himeji. Vơi trường
hợp này đơn xin gửi đến văn phòng Himeji. Kết quả bốc thăm dự
trù sẻ được đến qua đường bưu điện vào ngày 4 tháng 6. Theo dự
đinh, có thể vào nhà ở vào cuối tháng 7. Biết thêm chi tiết liên

Home-page của
Tỉnh Hyogo

lạc với các mỗi văn phòng ban quản hạt.
Riêng với văn phòng Himeji số Tel: 079- 286- 9701

✩/ Sau cùng là nội dung thông tin trường giao lưu quôc tế của con em hay
こ

こくさいこうりゅう す く ー る

ひめじ子ども国 際 交 流 スクール
ひめ じ し ぶん か こくさいこうりゅうざいだん

Tại 姫 路市 文 化 国 際 交 流 財 団 , đang khai giảng lớp học mà nơi đây con
em có thể vui chơi học hỏi để hiểu biết các quốc gia trên thế giới cùng văn hóa,
để giao lưu quốc tế cùng cộng sinh với nhiều nền văn hóa khác nhau.
Đối tượng phải là người đang sống trong thành phố Himej, là học sinh lơp 5
hay lơp 6. Nội dung gồm nhiều việc như: giao lưu với nhiều người ngọa quốc ma

thành phố Himeji đang có giao lưu hay những giáo sư ALT hay
quan sát viên JICA vùng Kansai. Học phí là 2.000 yen.
Hạn cuối ghi danh là thứ bảy, ngày 15 tháng 5. Ghi danh vào
ひめ じ し ぶん か こくさいこうりゅうざいだん

trang Web-site của 姫 路市 文 化 国 際 交 流 財 団 , ngoài ra

もうしこみ

申 込 フォーム

trên tờ thông báo ở QR code đáp ứng các đơn xin. Trường hợp
số người dự tranh quá số người ấn định thì phải tham dự cuộc bốc thăm.
ひめ じ し ぶん か こくさいこうりゅうざいだん

Biết thêm chi tiết liên lạc trực tiêp với姫 路市 文 化 国 際 交 流 財 団 hay
Qua Tel : 079- 282- 8950
Chương trình phát thanh hằng tuần đến đây là chấm dứt.

