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1. Em
- Em là em bé Việt.
- Em cũng là em bé Úc.
- Em là người Úc gốc Việt.
- Bạn em cũng là người Úc gốc Việt.

2. Yêu
- Em yêu ba mẹ.
- Em yêu ông bà.
- Em yêu nước Việt.
- Em yêu nước Úc.

3. Cảm ơn
- Em cảm ơn ba mẹ.
- Em cảm ơn ông bà.
- Em cảm ơn nước Úc.
- Em giúp nhà thương Royal   
  Children’s Hospital.

Em nói bằng tiếng Anh tất cả những 
câu ở trên được, phải không? Chữ 
tiếng Việt nào em không hiểu nghĩa, 
em hỏi ba mẹ, ba mẹ chỉ cho em.

ASTCO mở trang “Em Học Tiếng Việt” để góp phần giúp trẻ 
em người Úc gốc Việt giỏi thêm tiếng Việt. Mỗi kỳ báo, có 
bốn trang dành cho các em. Chị Việt Phụng và anh Việt Long 
cùng học tiếng Việt với các em.

EM CẢM ƠN ~ Việt Phụng

Chào em, em đọc các câu tiếng Việt 
sau đây nha:

Bạn Quỳnh Anh ở gian hàng Cảm Ơn Nước Úc, 
Hội Chợ Tết Footscray
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Ngày anh còn nhỏ, anh chúc Tết ba 
mẹ, ông bà với những câu chúc Tết 
như vậy nè:

- Năm mới, con chúc ba mẹ khỏe 
mạnh, vui vẻ, làm ăn phát tài.

- Năm mới, con chúc ông bà khỏe 
mạnh, vui vẻ, sống lâu trăm tuổi.

Ngày anh còn nhỏ, anh được ba 
mẹ, ông bà chúc Tết anh như thế 
này:

- Năm mới, ba mẹ chúc con khỏe 
mạnh, học giỏi, ngoan ngoãn.

- Năm mới, ông bà chúc con khỏe 
mạnh, học giỏi, ngoan ngoãn.

Ngày chị còn nhỏ như em, ngày 
Tết, chị được người lớn tặng bao 
mừng tuổi, mừng chị được thêm 
một tuổi. Trong bao mừng tuổi màu 
đỏ, có tiền làm quà cho chị. Chị 
thích lắm.

Mỗi lần Tết, em được nhiều bao 
mừng tuổi không? 

Có người gọi bao mừng tuổi là bao 
‘lì xì’. Và họ cũng gọi tiền mừng 
tuổi là tiền ‘lì xì’. Em thích dùng từ 
nào: Bao mừng tuổi hay bao “lì xì”? 
Tiền mừng tuổi hay tiền ‘lì xì’?

CHÚC TẾT
BAO MỪNG TUỔI~ Việt Long

~ Việt Phụng
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Bạn này diện đẹp ăn Tết!

~ Việt Phụng

EM TUỔI CON GÌ?

~ Việt Long

12 CON GIÁP

1. Tý   (Con chuột)
2. Sửu   (Con trâu)
3. Dần   (Con Cọp)
4. Mẹo hay Mão  (Con Mèo)
5. Thìn   (Con Rồng)
6. Tỵ   (Con Rắn)
7. Ngọ   (Con Ngựa)
8. Mùi   (Con Dê)
9. Thân   (Con Khỉ)
10.  Dậu   (Con Gà)
11.  Tuất   (Con Chó)
12.  Hợi.   (Con Heo/ Lợn)

Năm nay, 2015 là năm Mùi (Con 
Dê), năm tới, 2016 là năm Thân 
(Con Khỉ) và năm 2017 là năm Dậu 
(Con Gà) v.v…  

Em nhớ là những chữ Tý, Sửu, Dần, 
Mẹo (Mão), Thìn, Tỵ, Ngọ, Mùi, 
Thân, Dậu, Tuất, Hợi chỉ được dùng 
để gọi tên năm Âm lịch hoặc tuổi 
mà thôi. 

Chị Việt Phụng đố em: Năm 2019 là 
năm Hợi, vậy năm 2021 là năm gì?

Người Việt hỏi tuổi nhau, thường 
hỏi, “Chị tuổi con gì?” – “Anh 
tuổi con gì?” – “Em tuổi con 
gì?”. Lý do là từ xưa đến nay 
người Việt vẫn dùng Âm lịch. 
Năm Âm Lịch được gọi tên theo 
tên của 12 con vật, theo thứ tự:

Em xem hình bên đây. Em viết các 
chữ Tý, Sửu, Dần, Mẹo (Mão), 
Thìn, Tỵ, Ngọ, Mùi, Thân, Dậu, 
Tuất, Hợi vào bên hình con vật. 
Ví dụ, bên hình con Dê, em viết 
chữ Mùi.
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Bánh chưng

~ Việt Phụng

ĂN TẾT

Ba mẹ em thích ăn bánh chưng, bánh 
tét không? Còn em? Em thích ăn bánh 
chưng, bánh tét không? Chị Việt 
Phụng thích ăn bánh chưng, bánh tét, 
nhưng sống ở Úc, chị cũng thích ăn 
bánh pie và pizza.

Mừng Tết, gia đình người 
Việt thường ăn bánh chưng và 
bánh tét. Bánh chưng, bánh 
tét có ý nghĩa khen ngợi lòng 
hiếu thảo. Hiếu thảo là con 
sống tốt với cha mẹ. Ngày 
Tết, người Việt ăn bánh chưng 
bánh tét để ghi nhớ: Con cái 
sống tốt với cha mẹ. 

~ Việt Long

Chuyện vui “NĂM MỚI, CON CHÚC BA MẸ…”

Ngày Mùng Một Tết, gia đình bé Tâm ăn Tết, cả nhà mừng tuổi nhau. Anh 
và chị của bé Tâm chúc Tết ba mẹ xong, đến phiên bé Tâm. 
Bé Tâm nhớ lại các câu chúc Tết. Anh và chị của bé Tâm đã chúc Tết ba 
mẹ: “Năm mới, con chúc ba mẹ khỏe mạnh, vui vẻ, làm ăn phát tài.” Ba mẹ 
cũng đã chúc anh, chị của bé Tâm: “Năm mới, ba mẹ chúc con khỏe mạnh, 
vui vẻ, học giỏi, ngoan ngoãn”. Bé Tâm muốn chúc Tết giỏi như anh chị. 
Bé Tâm vòng tay, bước lại gần ba mẹ và nói lớn:
“Năm mới, con chúc ba mẹ khỏe mạnh, vui vẻ, làm ăn phát tài, học giỏi, 
ngoan ngoãn.”
Nghe bé Tâm chúc Tết như vậy, anh Hai cười ha hả, chị Ba cười khúc 
khích. Bé Tâm thấy xấu hổ, không biết mình đã nói gì mà anh Hai và chị 
Ba cười như vậy. Ba mẹ cũng cười vui, nhưng mẹ nhanh nhanh ôm bé 
Tâm, sợ bé Tâm khóc… vì bị anh Hai, chị Ba cười.
(Em biết tại sao anh Hai và chị Ba của bé Tâm cười vì câu chúc Tết của bé 
Tâm không? Nếu không biết, em hỏi ba mẹ, ba mẹ giải thích cho em. Hoặc 
em chờ xem câu trả lời trong trang Em Học Tiếng Việt kỳ tới).

4


