Một Brisbane,
đa văn hóa

Ấn Bản 19: Tháng Ba đến Tháng Năm 2019

Quảng Trường Market tại Hội Nghị Thượng Đỉnh Các
Thành Phố Châu Á Thái Bình Dương 2015

Hãy tham gia với chúng tôi tại Hội Nghị Thượng Đỉnh Các
Thành Phố Châu Á Thái Bình Dương
Người đồng sáng lập Netflix là Marc Randolph và nhà lãnh đạo bền vững toàn cầu Peggy Liu sẽ đứng
đầu danh sách diễn giả khách mời tại Hội Nghị Thượng Đỉnh Các Thành Phố Châu Á Thái Bình Dương
2019 (2019APCS) và Diễn Đàn Các Thị Trưởng tại thành phố Brisbane từ ngày 7-10 Tháng Bảy.
Sự kiện quy tụ các nhà lãnh đạo chính phủ và ngành nghề từ các thành phố hàng đầu trong khu vực
Châu Á Thái Bình Dương và là cơ hội tuyệt vời để các doanh nghiệp địa phương trao đổi kiến thức và
tạo kết nối toàn cầu.
Hiện nay việc đăng ký đang diễn ra và có sẵn các thẻ tham dự trong ngày. Quý vị cũng có thể giới thiệu
doanh nghiệp của mình với thế giới tại Market Square và Innovation Alley mới – một không gian triển
lãm dành riêng cho những người khởi nghiệp và doanh nhân.
Peter Clowes, người sáng lập công ty MAXART của Brisbane, đã tham dự APCS gần đây nhất tại Hàn
Quốc. Ông cho biết “Hội Nghị Thượng Đỉnh là một cơ hội có một không hai để mở rộng quan điểm kinh
doanh của tôi, và những mối kết nối tôi thực hiện được tương đương dễ dàng với 10 chuyến công tác
trong nước”.
Hãy truy cập apcsummit.org để biết thông tin và đăng ký.

Khám phá những địa điểm văn hóa của
Brisbane

Ngày Láng Giềng (Neighbour Day), vào
Chủ Nhật 31 tháng Ba, nhắc nhở chúng
ta rằng chính sự kết nối của chúng ta với
mọi người xung quanh đã tạo nên một
cộng đồng thân thiện, hòa nhập và an
toàn mà nhờ đó Brisbane được biết đến
và yêu mến.
Nếu quý vị đang tìm cách gặp gỡ những
người dân địa phương khác, vậy thì tại
sao không ghé thăm các khu vườn cộng
đồng và trung tâm làm phân bón hữu cơ
của Hội Đồng, hoặc tham gia vào các
phiên vui chơi chúng tôi tổ chức tại các
công viên như một phần của Chương
Trình Năng Động và Khỏe Mạnh của
chúng tôi? Hãy truy cập
brisbane.qld.gov.au để tìm hiểu những
gì đang xảy ra gần quý vị.
Vào Ngày Hòa Thuận (Harmony Day),
Thứ Năm 21 tháng Ba, chúng ta sẽ kỷ
niệm sự đa dạng về văn hóa của thành
phố. Quý vị có thể làm việc đó bằng
cách tham gia các lễ hội được tổ chức
bởi các trường học và các nhóm cộng
đồng trên khắp thành phố Brisbane. Hãy
tìm các sự kiện trong cộng đồng của quý
vị hoặc tìm một sự kiện tại
harmony.gov.au

Quý vị có quan tâm đến văn hóa nghệ thuật? Hội Đồng đang phát
triển lối sống Brisbane của quý vị với các phòng trưng bày, không
gian triển lãm, lễ hội và sự kiện để quý vị khám phá.
Trong Tháng Ba quý vị hãy đến Nhà Máy Điện Brisbane, Tòa
Thị Chính Thành Phố Brisbane và SunPAC xem Liên Hoan
Hài Kịch Brisbane, hoặc tìm hiểu về thời trang, thiết kế và
lịch sử tại Bảo Tàng Brisbane.

Quý vị cũng sẽ tìm thấy các sự kiện và
hoạt động khác nhằm tôn vinh và kỷ
niệm cộng đồng đa văn hóa của chúng
ta trong ấn bản này.

Studio Nghệ Thuật Richard Randall tại Vườn Bách
Thảo Brisbane ở Mt Coot-tha là một địa điểm lịch sử tổ
chức các hội thảo và trình diễn nghệ thuật quanh năm.
Đối với một ngày đi chơi của gia đình, hãy lên phà CityCat
và đến khu văn hóa ở South Bank, hoặc đi bộ hay đạp xe
dọc theo Con Đường Nghệ Thuật và Nghệ Thuật Công Cộng
Bên Sông.
Curiocity Brisbane, từ 15 Tháng Ba đến 3 Tháng Tư, là một lễ hội
mới hợp nhất khoa học, công nghệ và nghệ thuật. Từ South Bank
đến New Farm, quý vị sẽ có thể xem, nghe và chơi dọc theo một
chuỗi các sắp đặt tác phẩm và sự kiện. Hãy truy cập
curiocitybrisbane.com

Lời nói đầu của Ngài
Thị Trưởng Graham
Quirk

Hãy xem một cuộc trình
diễn tại Nhà Máy Điện
Brisbane

Hiện nay những giải thưởng doanh nghiệp
đang mở
Quý vị có phải là một doanh nhân mới nổi hoặc thành công
từ một lai lịch đa văn hóa? Hay quý vị có biết ai đó như vậy
không?
Chúng tôi sẽ bắt đầu nhận đề cử cho những Giải Thưởng
Đa Văn Hóa Của Ngài Thị Trưởng Dành Cho Doanh
Nghiệp vào Thứ Hai 15 Tháng Tư. Những giải thưởng
nhằm tôn vinh sự đóng góp của các doanh nghiệp đa
văn hóa cho nền kinh tế Brisbane, với những người
đạt giải sẽ được công bố trong buổi dạ tiệc tại Tòa
Thị Chính vào Tháng Mười.
Chúng tôi cũng sẽ nhận đơn xin cho Chương Trình
Học Bổng Doanh Nghiệp Đa Văn Hóa và Chương
Trình Cố Vấn Của Ngài Thị Trưởng.

Những người nhận
học bổng và được cố
vấn trong năm ngoái

Các chủ doanh nghiệp khao khát có thể nộp đơn xin học
bổng trong nhiều khóa học, bao gồm Chứng Chỉ IV của
TAFE về Quản Lý Doanh Nghiệp Nhỏ và Thạc Sĩ Công Nghệ
Thông Tin từ Đại Học Liên Bang Úc (Federation University
Australia). Chương trình cố vấn bao gồm các buổi hội thảo trong
vòng 12 tháng với các cố vấn có kinh nghiệm để giúp quý vị phát
triển doanh nghiệp của mình. Kết thúc nhận đơn xin vào Thứ Sáu
12 Tháng Tư. Hãy truy cập brisbane.qld.gov.au/multicultural

Hãy tham gia tuần lễ
thanh niên

Hãy tham gia Tuần Lễ Thanh Niên
Tuần Lễ Thanh Niên (Youth Week), lễ kỷ niệm lớn nhất của những người
trẻ tuổi ở Úc, sẽ trở lại từ 3-14 Tháng Tư.
Năm nay, có hơn 80 hoạt động và sự kiện để kỷ niệm những sự đóng
góp của thanh niên từ 12 đến 25 tuổi cho cộng đồng của chúng ta.
Chương trình trên toàn thành phố năm nay bao gồm các sự kiện
âm nhạc dành cho mọi lứa tuổi tại Fortitude Valley, các hội thảo
sáng tạo, các sự kiện LGBTIQ+, các buổi biểu diễn trực tiếp của
QUBE Effect 2019 và nhiều hơn thế nữa.
Quý vị cũng có thể tham gia Tuần Lễ Thanh Niên bằng cách tình
nguyện, giúp tổ chức các hội thảo hoặc biểu diễn tại các sự kiện
trong Tuần Lễ Thanh Niên. Hãy truy cập brisbane.qld.gov.au để
xem toàn bộ chương trình hoặc gửi email tới
youngpeople@brisbane.qld.gov.au để biết thông tin về cách tham
gia.

Brisbane Metro – một phần quan trọng của mạng lưới giao
thông lớn hơn của Brisbane!
Hội Đồng đang xây dựng một mạng lưới giao thông lớn hơn để giúp quý vị đi từ thành phố đến các vùng
dân cư nhanh và an toàn hơn.
Các chuyến xe của Brisbane Metro với công suất và tần suất cao mới sẽ chạy dọc theo các làn đường
xe buýt chuyên dụng và liên kết với các chuyến xe buýt và xe lửa ngoại ô như một phần của mạng lưới
được lên kế hoạch tốt hơn. Điều đó có nghĩa là sẽ có nhiều xe buýt hơn cho các vùng dân cư và ít tắc
nghẽn xe buýt hơn trong thành phố. Quý vị sẽ về nhà nhanh hơn tới 50%, để có thể làm nhiều hơn
những gì mình yêu thích. Hãy truy cập brisbane.qld.gov.au và tìm kiếm các từ ‘Brisbane Metro’

Các sự kiện
14 Tháng Ba-14 Tháng Tư – Liên hoan
Phim Pháp của alliance Française –
Palace Cinemas, Thành Phố Brisbane
City và Fortitude Valley, các thời gian
và giá vé khác nhau, hãy truy cập
affrenchfilmfestival.org
16 Tháng Ba – Diễu hành nhân ngày
Thánh Patrick – Khu Vực Trung Tâm
Brisbane và Vườn Bách Thảo Thành
Phố, 10 giờ 30 sáng, miễn phí, hãy truy
cập brisbaneirishfestival.com
20-24 Tháng Ba – Lễ hội Khoa học
Thế Giới – các địa điểm, thời gian
và giá vé khác nhau, hãy truy cập
worldsciencefestival.com.au
2 Tháng Tư – In Between Two –
SunPAC, Sunnybank, 7 giờ 30 tối, giá từ
$42, hãy truy cập sunpac.net.au
3 Tháng Tư – Diến đàn Doanh nghiệp
Quốc Tế Của ngài Thị Trưởng –
SunPAC, Sunnybank, 5 giờ 15 chiều,
miễn phí, hãy truy cập
brisbane.qld.gov.au
3-5 Tháng năm – Lễ Phật đản –
South Bank Parklands, 9 giờ sáng
– 9 giờ tối, miễn phí, hãy truy cập
buddhabirthdayfestival.com.au
10-19 Tháng năm – Botanica – Vườn
Bách Thảo Thành Phố, 12 giờ trưa – 8
giờ tối (đến 10 giờ tối các Thứ Sáu),
miễn phí, hãy truy cập
brisbane.qld.gov.au
18-19 Tháng năm – Lễ hội hy Lạp
Paniyiri – Công Viên Musgrave, Câu
Lạc Bộ Hy Lạp, South Brisbane, các thời
gian và giá cả khác nhau, hãy truy cập
paniyiri.com

Vui chơi cho gia đình
Chương trình Năng Động và Khỏe Mạnh
của chúng tôi cung cấp các hoạt động
miễn phí hoặc có chi phí thấp tại hơn 100
công viên. Các Trò Chơi Đa Văn Hóa
(Multicultural Games), vào Chủ Nhật 14
Tháng Tư, từ 10 giờ sáng đến 12 giờ trưa
tại Công Viên Lữ Đoàn 7, Chermside rất
thích hợp cho ông bà và trẻ em từ 4 tuổi
trở lên cùng nhau tham gia. Rất cần thiết
phải đặt chỗ trước, hãy gọi cho Life Be In
It Funworks (Cuộc Sống Là Vui Vẻ) theo
số 0403 221 676.
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