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Ấn Bản 20: Tháng Sáu đến Tháng Tám 2019

Diễu Hành Đèn Lồng Rực Rỡ
vinh danh tính đa dạng

Đèn lồng rực rỡ trong đêm
Hãy chung vui trong cuộc Diễu Hành Đèn Lồng Rực Rỡ thường niên lần thứ 12 vào Thứ Sáu 7 Tháng
Sáu, tại Cultural Forecourt của South Bank. Cuộc diễu hành đầy màu sắc, bắt đầu lúc 6 giờ tối, kỷ
niệm Tuần Lễ Queensland bằng cách tôn vinh sự đa dạng văn hóa, di sản, con người, địa điểm và lịch
sử của chúng ta. Hãy xem các dãy đèn lồng, gồm có một chú gấu túi, cú mèo, kangaroo, rắn cầu vồng,
Cầu Story và Tòa Thị Chính Thành Phố Brisbane có kích cỡ lớn. Nếu quyên góp một đồng tiền vàng,
quý vị cũng có thể tham gia và được mang đèn cầy LED.
Hãy đến sớm để thưởng thức các quầy hàng thực phẩm và giải trí trực tiếp từ 5 giờ chiều, và nán lại
sau cuộc diễu hành để xem buổi hòa nhạc âm nhạc thế giới thân thiện cho gia đình.
Cuộc Diễu Hành Đèn Lồng Rực Rỡ là một trong hàng ngàn lễ hội, chợ và sự kiện mà Hội Đồng hỗ trợ
mỗi năm để tạo ra nhiều điều để xem và làm hơn ở Brisbane. Để biết thêm chi tiết các sự kiện, hãy truy
cập mdaltd.org.au

Lời nói đầu của
Ngài Thị Trưởng
Adrian Schrinner
Tôi rất vinh dự khi được tuyên thệ nhậm
chức Thị Trưởng Thành Phố Brisbane
vào Tháng Tư, sau khi Ngài Graham
Quirk nghỉ hưu.
Mục tiêu của tôi trong tư cách là Thị
Trưởng rất đơn giản - đảm bảo rằng
Brisbane của ngày mai thậm chí còn tốt
hơn cả Brisbane của ngày hôm nay.
Việc này sẽ bao gồm xây dựng cơ sở hạ
tầng quan trọng mà thành phố chúng ta
cần trong khi bảo vệ và mở rộng không
gian xanh của Brisbane bằng cách thành
lập Quỹ Tương Lai Xanh.
Là một phần của tầm nhìn này, tôi đã
tuyên bố Hội Đồng sẽ xây dựng năm
cây cầu xanh mới trên toàn thành phố
để giảm bớt lượng xe hơi trên đường
và cho quý vị nhiều sự lựa chọn hơn khi
đi lại.

Khám phá các cơ hội kinh doanh quốc
tế
Hãy đăng ký ngay để gặp gỡ và kết nối với các nhà lãnh đạo chính phủ
và doanh nghiệp tại Hội Nghị Thượng Đỉnh Các Thành Phố Châu Á Thái
Bình Dương 2019 (2019APCS), được tổ chức tại Trung Tâm Hội Nghị
và Triển Lãm Brisbane từ ngày 7-10 Tháng Bảy.

Tôi mong muốn được làm việc với quý
vị để đảm bảo rằng Brisbane là một nơi
thậm chí còn tốt hơn để sống, làm việc
và thư giãn trong tương lai.

Hội nghị thượng đỉnh là cơ hội để kết nối và hợp tác với các nhà
lãnh đạo ngành nghề về các chủ đề bao gồm tính di động, đổi
mới, khả năng sống và tính bền vững của các thành phố.

Adrian Schrinner
NGÀI THỊ TRƯỞNG

Hãy tăng cường các mối liên kết địa phương và quốc tế của
quý vị thông qua Meet@APCS – một chương trình cho phép
những người tham gia sắp xếp trước các cuộc họp với các
đại diện chính phủ, đối tác tiềm năng, nhà đầu tư, khách
hàng và nhà cung cấp. Hãy gặp gỡ những người ra quyết định
từ các thành phố hàng đầu khu vực Châu Á Thái Bình Dương
tại cùng một địa điểm.
Hội Đồng tự hào hỗ trợ cho 2019APCS như là một phần vai trò của
mình trong việc xây dựng nền kinh tế địa phương và củng cố danh
tiếng toàn cầu của thành phố Brisbane với tư cách là Thành Phố Thế
Giới Mới Của Úc. Để đăng ký, hãy truy cập apcsummit.org

Quảng Trường
Market tại APCS

Nộp đơn xin tài trợ của Hội Đồng

Các sự kiện

Quý vị có cần kinh phí cho dự án hoặc sự kiện tiếp theo của mình không? Các tổ chức cộng đồng và
không vì lợi nhuận được mời nộp đơn xin tài trợ của Hội Đồng để phát triển và cải thiện các cơ sở và
dịch vụ cộng đồng. Bắt đầu nhận đơn vào Thứ Hai 15 Tháng Bảy.

9 Tháng Sáu – Lễ Hội Filipino
Barrio Fiesta Brisbane – Rocklea
Showgrounds, 9 giờ 30 sáng – 6
giờ chiều, $5, facebook.com/
barriofiestabrisbane

Tài trợ

Các dự án hội đủ điều kiện

Phân bổ tài trợ

Chương Trình Tài Trợ
Xây Dựng Các Cộng
Đồng Vững Mạnh Hơn

Các dự án phát triển hoặc duy trì các
cơ sở cộng đồng, và các dự án cải
thiện phát triển tổ chức

Tối đa $7,500 (phát triển tổ
chức)

Tài Trợ Phát Triển và
Xây Dựng Năng Lực
Cộng Đồng

Các dự án tăng bản sắc và kết nối
cộng đồng, tăng hòa nhập xã hội và
đáp lại những nhu cầu của cộng đồng
và các vấn đề xã hội

Tối đa $10,000

5 – 7 Tháng Bảy – Le Festival –
Cultural Forecourt, South Bank, các
giờ khác nhau, miễn phí, lefestival.
com.au

Chương Trình Hợp
Tác Cộng Đồng Về
Quyền Sử Dụng và
Tính Hòa Nhập

Các dự án cải thiện quyền sử dụng và
tính hòa nhập

Tối đa $50,000

18 Tháng Bảy – 4 Tháng Tám – Liên
Hoan Phim Bắc u – Palace Barracks,
Brisbane, các giờ và giá vé khác nhau,
scandinavianfilmfestival.com

Tài Trợ Cho Hoạt
Động Thể Chất Và
Khỏe Mạnh

Các dự án nâng cao sự tham gia vào
thể thao và giải trí cộng đồng

Tối đa $100,000 (bảo trì cơ
sở cộng đồng)

Tối đa $20,000

Các cơ hội tài trợ khác bao gồm Quỹ Sáng Kiến Vùng Dân Cư Của Ngài Thị Trưởng, Tài Trợ Canh Tác
Vườn Cộng Đồng và Quyên Góp Vinh Danh Người Cao Niên, cũng sẽ nhận đơn xin vào Tháng Bảy và
Tháng Tám. Để biết các tiêu chí hội đủ điều kiện và cách nộp đơn xin, hãy truy cập brisbane.qld.gov.au

Bắt đầu ủ phân trộn chưa bao giờ dễ dàng như
vậy!
Quý vị có biết chất thải thực phẩm chiếm khoảng một phần tư thùng rác hộ gia đình trung bình không?
Quý vị có thể giảm chất thải thực phẩm từ hộ gia đình của mình và giúp giữ cho Brisbane xanh sạch
bằng cách ủ phân trộn và nuôi giun. Hội Đồng tổ chức các buổi hướng dẫn miễn phí về ủ phân trộn
và nuôi giun, nơi quý vị có thể học cách biến phế liệu nhà bếp thành chất dinh dưỡng cho khu vườn.
Những người tham gia cũng nhận được một phiếu giảm giá để đổi tại các cửa hàng bán đồ cũ và tái
chế từ bãi rác của Hội Đồng.

2 Tháng Bảy – Ngày Thanh Niên Đa
Văn Hóa – PCYC Inala, 10 giờ sáng
– 3 giờ chiều, miễn phí, pcyc.org.au/
clubs/pcyc-inala

24 Tháng Bảy – 4 Tháng Tám – Các
Chợ Mỳ Đêm – Cultural Forecourt,
South Bank, các giờ khác nhau, miễn
phí, brisbane.qld.gov.au
3 Tháng Tám – Cuộc Thi Hoa
Hậu Người Úc Gốc Hoa – Plaza
Ballroom, Trung Tâm Hội Nghị & Triển
Lãm Brisbane, 5 giờ chiều, $250,
chevonnequin.com.au
9 – 18 Tháng Tám – Hội Chợ Triển
Lãm Hoàng Gia Queensland (Ekka)
– Brisbane Showgrounds, Bowen Hills,
các giá vé khác nhau, ekka.com.au
17 Tháng Tám – Ngày Lễ Hội Hàn
Quốc – King George Square, Brisbane,
10 giờ – 4 giờ chiều, miễn phí,
facebook.com/ksqld
17 Tháng Tám – Hội Chợ Quốc
Khánh Ấn Độ – The Amphitheatre,
Roma Street Parkland, 11 giờ sáng – 9
giờ tối, gopioqueensland.org

Phiếu giảm giá có thể đổi được cho một thùng ủ phân trộn với giá chiết khấu là $40 hoặc một hộp
nuôi giun với giá $60. Quý vị cũng có thể nhận được một tấm phủ miễn phí cho việc ủ phân trộn hoặc
nuôi giun khi mua dụng cụ, nếu còn hàng. Để biết chi tiết các buổi hướng dẫn, hãy truy cập
brisbane.qld.gov.au

Đề cử một doanh nhân xuất sắc
Vẫn còn thời gian để đề cử cho những Giải Thưởng Đa Văn Hóa Của Ngài Thị Trưởng Dành Cho Doanh
Nghiệp:
Doanh Nhân Trẻ Đa Văn Hóa Nick Xynias Của Năm – ghi nhận sự thành công, sáng tạo và năng lượng
của một doanh nhân dưới 35 tuổi.
Doanh Nhân Đa Văn Hóa Của Năm – vinh danh một nhà lãnh đạo doanh nghiệp xuất khẩu sản phẩm và
dịch vụ trên toàn nước Úc hoặc quốc tế.
Chủ Doanh Nghiệp Đa Văn Hóa Của Năm – công nhận một doanh nhân thể hiện tính nhạy bén và đổi
mới của doanh nhân.
Kết thúc nhận các đề cử vào Thứ Sáu 12 Tháng Bảy, với những người đạt giải được công bố tại Buổi
Dạ Tiệc và Lễ Trao Giải Thưởng Doanh Nghiệp Đa Văn Hóa Của Ngài Thị Trưởng vào Thứ Sáu 4 Tháng
Mười tại Tòa Thị Chính Thành Phố Brisbane. Vé bắt đầu được bán từ Thứ Sáu 14 Tháng Sáu, hãy truy
cập brisbane.qld.gov.au

Quý vị có biết?
Các thư viện của hội đồng có tổ chức
các nhóm hội thoại tiếng Anh, nơi quý vị
có thể kết bạn mới đồng thời cải thiện kỹ
năng ngôn ngữ của mình trong một môi
trường thân thiện và hòa đồng. Học viên
ở tất cả các cấp đều được chào đón.
Để biết ngày và địa điểm, hãy truy cập
trang mạng của chúng tôi và tìm các từ
‘English conversation group’ (nhóm hội
thoại tiếng Anh).
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