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CHÚC MỪNG GIÁNG SINH NĂM 2020 

  
Tôi xin chúc toàn thể dân chúng Úc vạn sự tốt lành nhất vào mùa lễ năm nay. 
 

Thật là đặc ân tuyệt vời khi được bổ nhiệm làm Tổng trưởng Di trú, Quốc tịch, Dịch vụ Di dân và Đa 
văn hóa Sự vụ, đặc biệt là con của gia đình di cư đến Úc để tìm kiếm sự an toàn, tự do và cơ hội tại 
đất nước này. Câu chuyện di cư tuyệt vời của nước Úc sẽ luôn là phần thiết yếu cho sự thịnh vượng 
và thành công liên tục của quốc gia chúng ta. 
  
Năm nay không phải là năm bình thường. Hạn hán, cháy rừng, lũ lụt và đại dịch toàn cầu đã kết hợp 
gây xáo trộn lối sống bình thường của chúng ta và thử thách khả năng thích nghi của chúng ta. 
COVID-19 đã khiến nhiều người trong số chúng ta bị chia ly với người thân yêu – đôi khi trong nhiều 
tháng – và đáng tiếc rằng, trong một số trường hợp là mãi mãi. 
  
Dù đã có nhiều câu chuyện đau lòng về sự hy sinh, chăm sóc và lòng nhân ái, nhưng cũng có rất 
nhiều câu chuyện về những người Úc hợp lực tương trợ lẫn nhau. 
  
Nước Úc là một trong những xã hội đa văn hóa thành công nhất trên thế giới. Sự gắn kết xã hội của 
chúng ta chưa bao giờ quan trọng hơn chính vào thời điểm đầy thử thách này. 
  
Sức mạnh và sự kiên cường của chúng ta khi phải đương đầu với nghịch cảnh xuất phát từ sự đoàn 
kết của chúng ta, bất kể tín ngưỡng hay nguồn gốc văn hóa. Sự đoàn kết của chúng ta được dựa 
trên sự cam kết của chúng ta đối với một tập hợp các giá trị cốt yếu làm nền tảng cho xã hội chúng 
ta, bao gồm quyền tự do tôn giáo, tương kính và bình đẳng về cơ hội. 
  
Khi chúng ta kỷ niệm ý nghĩa quan trọng của dịp lễ thiêng liêng này và tận hưởng mùa lễ, tôi xin 
chúc quý vị mùa Giáng sinh và năm mới an khang và hạnh phúc. 
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