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CHƯƠNG TRÌNH CHÚC TẾT TÂN SỬU 

 
Kính thưa quý phụ huynh,  
TẾT Nguyên Đán sắp đến, vì đại dịch Covid-19 vẫn chưa qua khỏi, các sinh hoạt 
ngày Tết sẽ không thể thực hiện như mọi năm. Sẽ không có hội chợ Tết hay các 
buổi ca nhạc, có thể đại gia đình cũng không được quây quần bên nhau để mừng 
Xuân.  Ngày Tết là ngày chúng ta nhớ đến nhau để chúc nhau những điều tốt đẹp, 
để cùng nhau ôn lại những phong tục, tập quán, và cùng hướng về một năm mới 
tràn đầy hy vọng. 
Chương trình Ước Mơ Việt sẽ tổ chức CHƯƠNG TRÌNH CHÚC TẾT TÂN SỬU 
để con em chúng ta vẫn được vui hưởng không khí ngày Tết.  
Qua màn ảnh ZOOM của chương trình Ước Mơ Việt này, các gia đình Việt Nam 
ở hải ngoại từ khắp mọi nơi trên thế giới sẽ: 
     - trao đổi  với nhau về những sinh hoạt, phong tục ngày Tết,  những câu  ca  
       dao, tục ngữ, hay  những bài đồng dao về Tết, về con trâu.  
     - chúc Tết ông bà, cha mẹ, họ hàng ... và sẽ được nhận phong bao mừng tuổi.   
     - mặc áo dài 
     - hát nhạc Xuân giúp vui (nếu muốn, không bắt buộc).   
       Kỳ này cho dù không biết hát, và ở bất cứ lứa tuổi nào, các em cũng có thể 
       tham gia. 
 
Xin mời các gia đình tham gia để con em có cơ hội học hỏi, thực hành, và ghi nhớ 
truyền thống tốt đẹp đầu năm của người Việt Nam chúng ta. 
Xin vào http://uocmoviet.org/chuong-trinh-chuc-tet-tan-su%cc%89u/ 
để đọc đầy đủ tài liệu.  

 
Quý vị có thể ghi danh cho con em theo cá nhân, hay theo đơn vị gia đình.  Xin 
ghi danh ngay từ bây giờ để Ban Tổ Chức sắp xếp ngày giờ thuận tiện cho mỗi cá 
nhân hay gia đình. 
Hạn chót để ghi danh là ngày 12 tháng 2, 2021. 
     - Email:  ctuocmoviet@gmail.com 
     - Text:  562-713-2353 
 
Xin giới thiệu 2 quyển sách song ngữ về Tết: 

1. TẾT, do báo Viet Tide phát hành 
http://baoviettide.com/store/p25/tet.html 
 

2. TẾT VIỆT NAM, do nhà xuất bản Ý Linh phát hành. 
https://ylinhpublishing.weebly.com/bookstore.html 
 

Thay mặt Ban Tổ Chức, 
 
Phạm Đỗ Thiên Hương. 


