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Brisbane là một thành phố xanh, an toàn 
và sôi động - và thành phố ngày càng trở 
nên tốt đẹp hơn.

Hội Đồng đang phát triển lối sống ở 
Brisbane của quý vị với những con đường 
và phương tiện giao thông công cộng tốt 
hơn, bao gồm cả hệ thống Brisbane Metro 
và phà CityCats hai tầng mới, cũng như 
những sáng kiến doanh nghiệp nhỏ, giảm 
lệ phí hội đồng cho người mua nhà đầu 
tiên và miễn phí đi lại ngoài giờ cao điểm 
cho người cao niên.

Năm cây cầu xanh mới sẽ giúp việc đi lại 
trong thành phố chúng ta dễ dàng hơn 
bằng phương tiện giao thông công cộng, 
xe đạp hoặc đi bộ.

Chúng tôi đang bảo tồn những khu dân 
cư độc đáo của chúng ta thông qua quy 
hoạch khu phố, đồng thời cũng hồi sinh 
chúng với các Dự Án Khu Làng và nâng 
cấp các thư viện, công viên và hồ bơi. 
Chúng tôi cũng đang lên kế hoạch cho 
công viên mới lớn nhất của Brisbane, 
Công Viên Victoria.

Tất cả những điều trên đều là một phần 
trong kế hoạch của chúng tôi làm cho 
Brisbane của ngày mai thậm chí còn tốt 
đẹp hơn cả Brisbane của ngày hôm nay.

Adrian Schrinner 
NGÀI THỊ TRƯỞNG

Đếm ngược đến Giáng Sinh
Brisbane trở nên sôi động với sự náo nhiệt của lễ hội vào Tháng Mười Hai, với chương trình bốn tuần 
lễ mừng Giáng Sinh miễn phí trên toàn thành phố và các khu đất công viên.

Một niềm vui cho mọi lứa tuổi, cuộc Diễu Hành Giáng Sinh sẽ đi qua Queen Street Mall hàng đêm vào 
lúc 7 giờ tối (13-22 Tháng Mười Hai). Hãy theo chân các yêu tinh đến Quảng Trường King George, 
nơi có cây thông Giáng Sinh cao 22 mét rực rỡ của chúng tôi và xem hoạt hình Những Ánh Đèn 
Giáng Sinh Sổ Số Vàng Tòa Thị Chính được chiếu lên Tòa Thị Chính cứ mỗi 15 phút, bắt đầu từ 7 giờ 
30 tối (6-24 Tháng Mười Hai).

Đừng bỏ lỡ khu trưng bày Khu Vườn Huyền Bí ở Khu Đất Công Viên Roma Street (29 Tháng Mười 
Một đến 13 Tháng Mười Hai) hoặc Giáng Sinh ở các Khu Đất Công Viên South Bank (20-23 Tháng 
Mười Hai), nơi quý vị sẽ tìm thấy nhiều khu trưng bày chiếu sáng hơn, Phóng Tác Âm Nhạc Mừng 
Giáng Sinh và màn Pháo Bông Ngoạn Mục hàng đêm.

Để biết toàn bộ chương trình Giáng Sinh tại Brisbane, hãy truy cập christmasinbrisbane.com.au

Chúc mừng những người đạt giải của 
chúng ta!
Trong Tháng Mười, hơn 450 nhà lãnh đạo doanh nghiệp đã cùng nhau 
tham dự Buổi Dạ Tiệc và Lễ Trao Giải Thưởng Doanh Nghiệp Đa Văn 
Hóa Năm 2019 Của Ngài Thị Trưởng.

Nghệ sĩ dương cầm Vian Lin được nêu danh là Doanh Nhân Trẻ 
Của Năm. Vian, người sinh ra ở Trung Quốc, là giám đốc và chủ 
sở hữu của Trung Tâm Âm Nhạc Harmonie và doanh nghiệp 
Harmonie International tại Runcorn, chuyên về giáo dục và trị 
liệu âm nhạc, cũng như quảng bá các nhạc sĩ trong nước và 
quốc tế.

Giải Thưởng Doanh Nhân Đa Văn Hóa Của Năm đã thuộc 
về Päivi Piotto, chủ sở hữu và nhà thiết kế tại doanh nghiệp 
nội thất Janie Collins Interiors ở Red Hill. Päivi, người đến 
từ Phần Lan, bắt đầu làm giám đốc tiếp thị tại Janie Collins 
Interiors trước khi mua công ty vào năm 2017.

Nigel Heyn được nêu danh là Chủ Doanh Nghiệp Đa Văn Hóa Của 
Năm. Nigel lớn lên ở Sri Lanka và tiếp bước cha mình theo đuổi sự 
nghiệp công nghệ. Ông thành lập REDD Digital, có trụ sở tại Toowong, 
vào năm 2016.
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thông tin chính xác tại thời điểm in ấn.
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10 điều chúng tôi đang làm khiến Brisbane trở nên tốt 
đẹp hơn
Brisbane là một nơi tuyệt vời để sống, làm việc và thư giãn - và chúng tôi làm cho thành phố trở nên tốt 
đẹp hơn với các dự án sẽ mang lại nhiều sự sống hơn cho khu dân cư, giúp quý vị dễ dàng đi lại trong 
thành phố của chúng ta và giảm bớt áp lực giá cả sinh hoạt.

1. Hệ thống Metro có công suất và tần suất cao với các chuyến xe trong giờ cao điểm cứ mỗi ba 
phút, dành nhiều xe buýt hơn cho khu dân cư và ít tắc nghẽn xe buýt hơn trong thành phố.

2. Phà CityCats hai tầng với nhiều không gian hơn, tầm nhìn tốt hơn và các cổng sạc USB.

3. Công viên mới lớn nhất của Brisbane sẽ có một cái gì đó cho tất cả mọi người, với một Ảo 
Cảnh Công viên Victoria độc đáo sẽ sớm được phát hành.

4. Năm cây cầu xanh mới đang được lên kế hoạch với ý kiến phản hồi của quý vị để giúp đi lại dễ 
dàng hơn bằng phương tiện giao thông công cộng, xe đạp hoặc đi bộ.

5. Đi lại ngoài giờ cao điểm miễn phí cho những người cao niên có thẻ go trên các xe buýt 
của Hội Đồng, phà CityCats và phà thường vào các ngày trong tuần ngoài giờ cao điểm, và trên 
xe buýt cả ngày lẫn đêm vào cuối tuần.

6. Giảm 50% lệ phí hội đồng cho người mua nhà đầu tiên, giúp các chủ sở hữu nhà đầu tiên tiết 
kiệm tới 1000 đô la. Ngoài ra, còn có một loạt các khoản giảm lệ phí hội đồng dành cho người 
hưởng trợ cấp chính phủ toàn phần, một phần và các tổ chức phi lợi nhuận.

7. Xây dựng thành phố thân thiện nhất với doanh nghiệp nhỏ của Úc với các hội thảo doanh 
nghiệp mới, các sự kiện kết nối mạng lưới và giảm 2 triệu đô la cho các khoản phí và lệ phí 
doanh nghiệp nhỏ.

8. Phục hồi các khu mua sắm làng, bao gồm các dự án đổi mới ở Aspley, Darra, Carina, Seven 
Hills và Sunnybank.

9. Đầu tư vào các khu dân cư tốt hơn bằng cách dành 550.000 đô la mỗi năm trong vòng bốn 
năm tới để tăng cường các cơ hội việc làm, giải trí và bán lẻ.

10. Hàng ngàn khu chợ, lễ hội và sự kiện mà chúng tôi hỗ trợ mỗi năm, bao gồm các rạp chiếu 
phim ngoài trời ở những khu dân cư.

Hãy truy cập trang mạng của chúng tôi và tìm từ khóa ‘Brisbetter’ để đọc thêm về những điều có thể 
xem, làm và mong muốn ở gần nơi quý vị ở.
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BrisAsia sẽ trở lại vào năm 2020
Lễ Hội BrisAsia tôn vinh những gì tốt đẹp nhất của văn hóa và nghệ thuật Á Châu truyền thống và đương đại, mang đến cho quý 

vị cơ hội khám phá hương vị, cảnh vật và âm thanh của các nền văn hóa Á Châu đa dạng của Brisbane.

Hãy khởi động Năm Canh Tí tại các sự kiện ở Sunnybank (22-26 Tháng Một) và Queen Street Mall (24-25 Tháng Một). Được 
hàng trăm người tham dự mỗi năm, lễ hội Tết Nguyên Đán ở Khu Phố Tàu là một chương trình kéo dài hai ngày gồm các buổi 
biểu diễn văn hóa truyền thống của Trung Quốc, Hàn Quốc và Việt Nam cùng các quầy hàng chợ (1-2 Tháng Hai).

Đối với âm nhạc và khiêu vũ, hãy xem buổi ra mắt của ‘The Love Inn’ (‘Quán Trọ Tình Yêu’) tại The Block ở QUT Kelvin Grove 
(14 Tháng Hai) hoặc đến bữa tiệc mùa hè văn hóa nhạc pop Á Châu tại Reddacliff Place ở Brisbane (22 Tháng Hai).

Hãy truy cập trang mạng của chúng tôi để biết toàn bộ chương trình Lễ Hội BrisAsia.

Các sự kiện
22 Tháng Mười Hai – Lễ Hội Chanukah 
Trong Thành Phố – Reddacliff Place, 
Brisbane City, 4 giờ chiều – 8 giờ tối, miễn 
phí, chabadbrisbane.com/chanukah

6-12 Tháng Một – Giải Quần Vợt 
Brisbane International – Trung Tâm 
Quần Vợt Queensland, Tennyson, 
các giờ và giá vé khác nhau, 
brisbaneinternational.com.au

1 Tháng Hai – Các Chợ Đêm Tết 
Nguyên Đán Trung Hoa Technicolour 
– Trung Tâm Cộng Đồng Đa Văn Hóa, 
Newmarket, 4 giờ chiều – 9 giờ tối, miễn 
phí, mccbrisbane.org

1 Tháng Hai – Tiệc Sân Thượng Tết 
Nguyên Đán – bãi đậu xe Hoyts Cinema, 
Sunnybank Plaza, 4 giờ chiều – 9 giờ tối, 
miễn phí, facebook.com

1-2 Tháng Hai – Tết Nguyên Đán – 
Chinatown Mall, Fortitude Valley, các giờ 
khác nhau, miễn phí,  
brisbane.qld.gov.au

6 Tháng Hai – Tua Xô-Nát Thế Giới của 
Yundi Li – Khán Phòng Hòa Nhạc, QPAC, 
South Brisbane, 7 giờ 30 tối, các giá vé 
khác nhau, qpac.com.au

13-14 Tháng Hai – Hội Nghị Những 
Lựa Chọn Cho Người Tị Nạn – Cơ 
Sở QUT Gardens Pont, Thành Phố 
Brisbane, các giờ và giá vé khác nhau, 
refugeealternatives.org.au

29 Tháng Hai – Brisbane Holi: Lễ Hội 
Những Sắc Màu – Công Viên Rocks 
Riverside, Seventeen Mile Rocks, 12 giờ 
trưa – 6 giờ chiều, eventbrite.com.au
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