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Ở bên ngoài thời tiết rất lạnh nhưng mỗi ngày nhiệt độ bắt đầu ấm dần và càng ấm hơn khi mùa
xuân đến. Trẻ em bước gần hơn đến những khoảng thời gian vui vẻ nhất trong năm. Và trên hết, là
sự biết ơn đến gia đình và bạn bè của họ. Điều này có nghĩa là năm mới đã đến! Em không tin rằng
Tết Nguyên Đán đã trở lại và em được thưởng thức ngày này them một lần nữa.
Andrew
Tiêu
Như thường lệ, cả đại gia đình em tụ họp với nhau để chào mừng năm mới. Mỗi năm, gia
đình cha mẹ em vẫn giử những truyền thống củ là đi chùa và cùng chúc cho nhau một năm mới
được nhiều may mắn. Sau đó về nhà, rồi người lớn phát cho con nít những phong bì màu đỏ mừng
tuổi và chúc mọi điều may mắn. Và điều quan trọng nhất là mọi người trong gia đình dành thời gian
cho nhau. Đầu tiên, ba mẹ dắt tụi em đi đến nhiều chùa để cầu xin Đức Phật cho một năm may
mắn. Sau đó, chúng em về nhà và những người lớn đã lập gia đình sẽ lì xì cho trẻ em phong bì màu
đỏ để cầu chúc một năm may mắn. Sau đó, vài người tụ tụ tập đánh bài và chơi vài trò chơi khác
nhau. Cuối cùng, khi đã thấm mệt, chúng em về nhà để nhớ lại những điều tuyệt vời đã xảy ra
trong một ngày quan trọng nhất trong năm. Tết Nguyên Đán là thời gian liên hoan để chúc may
mắn cho nhau trong năm sắp tới. Tết cũng là một thời gian để mọi người tạ ơn và truyền sự may
mắn đến tất cả mọi người và bạn bè. Em mong muốn tất cả mọi người được một năm mới tuyệt vời
trong năm con rắn đang đến.
Lunar New Year
The weather outside is freezing but each day it
starts to get warmer and warmer as spring arrives. Kids are a step closer to one of the happiest
times of the year. And, best of all, everyone is appreciating their family and friends. This could only
mean one thing, the New Year has arrived! I can’t believe that Lunar New Year has already come
again and I get to enjoy this day once more.
As usual my whole family is coming together to
celebrate Lunar New Year. Each year, in my family we carry on the traditions of: going to the
temple and wishing each other a year of good luck, giving out red envelopes, and best of all
spending time with family. First, we go to several temples to pray to Buddha for a year of luck.
Then, we come home and the married adults give red envelopes wishing the children a year of good
luck. Next, some people from our family gather and play various card games. Finally, when
everyone is exhausted, we go home and remember and dream of the wonderful things that
happened during the eventful day.
Lunar New Year is a time to celebrate each other by wishing
good luck and fortune to each other in the year to come. Lunar New Year is a time to be grateful
and passing on good luck and fortune to everyone that passes from your family to your friends. I
wish everyone a fantastic New Year as we get ready for the year of the Snake.
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