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Các đại biểu APCS đang nghe những diễn giả chính thuyết trình

Lời nói đầu của 
Ngài Thị Trưởng 
Adrian Schrinner
Gần đây tôi đã công bố kế hoạch biến 
đổi Công Viên Victoria thành công viên 
mới lớn nhất của Brisbane. Nay tôi mời 
người dân Brisbane chia sẻ ý tưởng của 
họ về những gì họ muốn thấy ở công 
viên mới này.

Quý vị có thể thực hiện việc này trên 
trang mạng của Hội Đồng  
(brisbane.qld.gov.au) hoặc trực tiếp tại 
Tiệc Trong Công Viên Victoria (Victoria 
Park Party) vào Chủ Nhật 22 Tháng 
Chín. Việc tham vấn cộng đồng sẽ kết 
thúc vào Chủ Nhật ngày 29 Tháng Chín.

Mùa xuân là mùa của những sự kiện 
thú vị trong thành phố sôi động của 
chúng ta, bao gồm Lễ Hội Brisbane, 
Lễ Hội Oktoberfest và Ngôi Nhà Mở 
Của Brisbane. Đó là một thời gian tuyệt 
vời để kết nối với gia đình và bạn bè ở 
những nơi làm cho thành phố của chúng 
ta trở nên tuyệt vời.

Những người có thẻ Người Cao Niên sẽ 
có nhiều cơ hội hơn để làm điều này từ 
ngày 1 Tháng Mười, với việc đi lại miễn 
phí trên xe buýt Brisbane, CityCats và 
phà vào những thời gian thấp điểm, và 
trên xe buýt vào tất cả các ngày cuối 
tuần.

Các nhà lãnh đạo và chuyên gia Châu Á Thái Bình 
Dương đã gặp nhau tại Brisbane
Hơn 1400 đại biểu từ 140 thành phố trên khắp Châu Á Thái Bình Dương, bao gồm 83 thị trưởng, đã 
tập trung tại Brisbane vào Tháng Bảy cho Hội Nghị Thượng Đỉnh Các Thành Phố Châu Á Thái Bình 
Dương Lần Thứ 12 (APCS) & Diễn Đàn Các Thị Trưởng.

Các đại biểu đã gặp nhau để thảo luận về sự đổi mới, tính cơ động, tính đáng sống và tính bền vững 
của các thành phố trong khu vực. Các thị trưởng và lãnh đạo thành phố đã thảo luận về những thách 
thức và cơ hội trong khi chia sẻ các giải pháp về cách mà những thay đổi tích cực có thể thúc đẩy tăng 
trưởng. Các cuộc thảo luận đã được đưa vào Hiệp Định Các Thị Trưởng 2019APCS, được ký vào 
ngày cuối cùng của Hội Nghị Thượng Đỉnh.

Chương trình APCS cũng có sự góp mặt của 196 người thuyết trình, bao gồm các diễn giả chính là 
Marc Randolph (đồng sáng lập Netflix), Andreas Weigend (cựu Khoa Học Gia Chính tại Amazon) và 
Peggy Liu (Chủ tịch của Hợp Tác Chung Hoa Kỳ - Trung Quốc về Năng Lượng Sạch).

2021APCS sẽ được tổ chức tại Denpasar (Bali). Để biết thêm thông tin, hãy truy cập apcsummit.org

Mùa lễ hội đã đến!
Từ âm nhạc, khiêu vũ và pháo hoa đến các lễ hội văn hóa, có 
nhiều thứ khác để xem và làm trên toàn thành phố chúng ta.

Lễ Hội Brisbane mang đến các sự kiện miễn phí và được bán 
vé cho mọi lứa tuổi và sở thích, từ ngày 5-28 Tháng Chín. Hãy 
xem Vườn Bách Thảo Thành Phố được thắp sáng bởi những 
tác phẩm điêu khắc rực lửa, xem các chương trình biểu 
diễn quốc tế và thưởng thức các buổi trình diễn Dòng Sông 
Ánh Sáng (River of Light) miễn phí hàng đêm từ South 
Bank, cũng như các màn pháo hoa Sunsuper Riverfire 
ngoạn mục. Để có chương trình đầy đủ, hãy truy cập 
brisbanefestival.com.au

Cộng đồng đa văn hóa của Brisbane cũng cùng nhau 
tham dự Lễ Hội Oktoberfest, Lễ Hội MOSAIC và 
Fiesta Latina trong những tháng tới – hãy xem danh 
sách các sự kiện trong ấn bản này.

Để cập nhật về các sự kiện sắp tới ở Brisbane, 
hãy truy cập brisbane.qld.gov.au/whats-on
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Mọi nỗ lực được thực hiện để đảm bảo 
thông tin chính xác tại thời điểm in ấn.
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Giúp trù tính công viên mới lớn 
nhất của Brisbane

Hội Đồng Thành Phố đang tìm kiếm những ý tưởng của quý vị 
giúp biến đổi Công Viên Victoria ở Herston thành công viên 
đẳng cấp thế giới với nhiều sự kiện và cơ sở vật chất tốt 
hơn.

Hãy tham gia cùng chúng tôi tại Tiệc Trong Công Viên 
Victoria (Victoria Park Party), từ 10 giờ sáng đến 3 giờ 
chiều Chủ Nhật ngày 22 Tháng Chín, để có cơ hội khám 
phá địa điểm này và chia sẻ những ý tưởng của quý vị 
trong khi thưởng thức giải trí cho cả gia đình.

Hãy góp tiếng nói của quý vị giúp định hình tầm nhìn 
cho Công Viên Victoria - cho dù ý tưởng của quý vị 
là lớn hay nhỏ, mang tính sáng tạo hay thực tế.

Nếu quý vị không thể dự tiệc, hãy truy cập trang 
mạng của Hội Đồng (brisbane.qld.gov.au) và 
tìm các từ ‘Victoria Park Vision’. Quý vị có thể 
hoàn thành một cuộc khảo sát, viết một bài 
nộp hoặc gửi ảnh hoặc ý tưởng thiết kế. Việc 
tham vấn kết thúc vào Chủ Nhật ngày 29 
Tháng Chín.

Công Viên Victoria hôm nay

Ai sẽ đạt giải thưởng năm nay?

Vinh danh các doanh nghiệp đa văn 
hóa
Chúng ta bày tỏ khâm phục trước sự đóng góp nổi bật mà các doanh 
nghiệp đa văn hóa mang đến cho nền kinh tế và cộng đồng của 
Brisbane tại Buổi Dạ Tiệc và Lễ Trao Giải Thưởng Doanh Nghiệp 
Đa Văn Hóa Của Ngài Thị Trưởng vào lúc 6 giờ 30 chiều, Thứ 
Sáu ngày 4 Tháng Mười tại Tòa Thị Chính.

Buổi dạ tiệc mang đến một buổi tối giải trí và các mặt hàng đấu 
giá độc đáo, cũng như thông báo những người chiến thắng 
Giải Thưởng Doanh Nghiệp Đa Văn Hóa năm 2019 Của Ngài 
Thị Trưởng.

Sự kiện này quy tụ các thành viên của cộng đồng và khối 
doanh nghiệp để gây quỹ cho Chương Trình Học Bổng 
Doanh Nghiệp Đa Văn Hóa Của Ngài Thị Trưởng và 
Chương Trình Cố Vấn.

Để đặt vé cho mình, quý vị hãy truy cập  
brisbane.qld.gov.au. Bán vé sẽ kết thúc lúc 5 giờ 
chiều Thứ Hai ngày 23 Tháng Chín.

Vui vẻ ngoài trời trong kỳ nghỉ học
Có rất nhiều thứ để xem và làm tại những khu vực ngoài trời tuyệt vời của Brisbane trong những ngày 
nghỉ học này.

Các trung tâm môi trường của Hội Đồng cung cấp các hoạt động miễn phí và với chi phí thấp, bao gồm 
cả những cuộc đi bộ có hướng dẫn và các hội thảo để tìm hiểu về thiên nhiên và môi trường.

Tìm kiếm niềm vui trong nội thành? Hãy đến với Tập Thể Trẻ Em (Kids Collective) tại Công Viên Roma 
Street để có các hoạt động miễn phí dành cho trẻ em từ 5 đến 12 tuổi.

Để có thêm cảm giác hồi hộp, hãy ghé thăm các đường đua BMX đẳng cấp thế giới của chúng tôi tại 
Bracken Ridge và Darra, hoặc bất kỳ trong số 20 công viên khác trên khắp thành phố Brisbane với các 
tiện nghi BMX. Bạn cũng có thể đạp xe BMX ở một số công viên trượt băng. Hãy truy cập  
brisbane.qld.gov.au để tìm một nơi gần với bạn.

Các sự kiện 
21 Tháng Chín – Lễ Hội Hòa Nhạc 
Văn Hóa Xla-vơ – sân khấu ngoài trời 
tại Công Viên Roma Street, 12 giờ trưa, 
miễn phí, slavfestbrisbane.com

11-13 & 18-20 Tháng Mười – 
Oktoberfest Brisbane – Brisbane 
Showgrounds, Bowen Hills, 
các giờ và giá cả khác nhau, 
oktoberfestbrisbane.com.au

12-19 Tháng Mười – Thế Vận Hội 
Toàn Cầu INAS – các địa điểm, 
thời gian và giá cả khác nhau, 
inasglobalgames.org

13 Tháng Mười – Lễ Hội Đa Văn Hóa 
MOSAIC – Công Viên Roma Street, 10 
sáng – 5 giờ chiều, đóng góp tự nguyện 
khi vào cửa, mdaltd.org.au/mosaic/

19-20 Tháng Mười – Garage Sale Trail 
– rộng khắp Brisbane, các thời gian 
khác nhau, garagesaletrail.com.au

26 Tháng Mười – Lễ Hội Diwali – 
Chinatown Mall, Fortitude Valley, 4 giờ 
chiều – 9 giờ tối, miễn phí,  
myvalley.com.au/events-guide

2 Tháng Mười Một – Lễ Hội Fiesta 
Latina – Công Viên Roma Street, 12 
giờ trưa – 8 giờ tối, miễn phí,  
lacaqld.org.au

13 Tháng Mười Một – Diễn Đàn 
Doanh Nghiệp Quốc Tế Của Ngài 
Thị Trưởng – Easts Leagues Club, 
Coorparoo, 5 giờ 45 chiều – 7 giờ 30 
tối, miễn phí, brisbane.qld.gov.au

Ghi chú vào  
nhật ký
Hãy bước vào bên trong các tòa nhà 
và địa danh độc đáo nhất của Brisbane 
trong khuôn khổ sự sự kiện Ngôi Nhà 
Mở Của Brisbane, từ ngày 12-13 Tháng 
Mười. Sự kiện miễn phí này mang 
đến cho du khách cơ hội nhìn vào bên 
trong các tòa nhà cao tầng, nhà riêng 
và không gian của Hội Đồng như Tòa 
Thị Chính và Tháp Cối Xay Gió Cũ, với 
các tour du lịch có hướng dẫn, hội thảo 
và nhiều hơn thế nữa. Hãy truy cập 
brisbaneopenhouse.com.au
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