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LỜI NHẮN TẾT 

 

Chúc mừng năm mới cho cộng đồng người Úc gốc Việt và tất cả những người trên thế giới 

sẽ đón Tết trong những ngày sắp tới. 

 
Tết là thời khắc đặc biệt trong năm. Đây là thời điểm gia đình quây quần bên nhau để ăn 

mừng, ăn uống và bày tỏ lòng thành kính với những trưởng lão và tổ tiên, đồng thời đón 

năm mới với tinh thần hy vọng và lạc quan.  

 

Các lễ hội Tết chắc chắn là một trong những nét nổi bật trong lịch văn hóa của Úc, với 

người Úc thuộc mọi thành phần mong muốn được tham gia vào nhiều cách đón Tết sinh 

động trên khắp đất nước chúng ta. Dù là chia sẻ các món ăn như Bánh Tét hay Bánh 

Chưng hoặc tham gia vào những cuộc diễu hành màu sắc rực rỡ, việc chia sẻ các tập tục 

giữa các cộng đồng chúng ta là lời nhắc nhở tuyệt vời về sự thành công và đoàn kết của 

chúng ta như là quốc gia đa văn hóa. 

 

Tết cũng mang đến cho chúng ta những cơ hội có bước khởi đầu mới và bước khởi đầu 

lại. Bất chấp những thách thức trong hai năm qua, quý vị đã thể hiện sức mạnh và bản lĩnh 

của con Cọp trong các hành động của mình, đảm bảo nước Úc vẫn là nơi an toàn và bao 

gồm tất cả mọi người. 

 

Khi dân chúng Úc đón Tết, tôi biết chúng ta sẽ đối mặt với những thách thức trong năm tới 

với tất cả sức mạnh, lòng dũng cảm, lòng tự tin và lạc quan mà con Cọp biểu hiện. 

 

Chúc quý vị dồi dào sức khỏe, hạnh phúc và thịnh vượng trong năm tới. 

 

Chúc mừng năm mới. 
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