Thông Báo

Notification

Lễ Chùa Đón Giao Thừa Mừng Xuân Tân Sửu tại Chùa Quang
Minh, Thứ Năm, 11/2/2021
Để giữ an toàn cho mọi người, xin quý đồng hương và Phật tử vui
lòng hợp tác, làm theo sự hướng dẫn của các nhân viên trật tự và y tế
thực hiện một số thể lệ theo yêu cầu của Bộ Y Tế và Hội Đồng Thành
Phố Maribyrnong.
Đêm Giao Thừa năm nay sẽ được chia làm 3 đợt khác nhau. Mỗi
đợt 1000 người được vào bên trong 90 phút để làm lễ và vui xuân.
Giữa mỗi đợt, quý vị có được 20 phút để rời chùa và ban vệ sinh có
được 10 phút để tẩy khuẩn và dọn dẹp.
Nếu số lượng đã quá 1000 người, xin quý vị đến sau chịu khó chờ
đến khi đợt kế tiếp bắt đầu.

The Lunar New Year's Eve Prayer, Year of The OX 2021
at Quang Minh Temple, on Thursday, 11/ 02 /2021.

In line with directions from the Victorian State Government, and to
ensure the safety of patrons and the broader community, please note:
This year’s Lunar New Year will be divided into 3 sessions. 1,000
people max are allowed inside the Temple Grounds for 90 minutes
to celebrate and pray.
Between each session, visitors have 20 minutes to leave the
ground and the site and buildings will be cleaned and sanitised
before the next session.
On arrival if the current session is at capacity, please wait until the
next session starts. Traffic and security marshals will be in place.

SAU 11am GIỜ khuya mọi SINH HOẠT:
NGHI LỄ , MÚA LÂN, CA NHẠC đều chấm dứt.

AFTER 11am, ALL CELEBRATION AND ACTIVITIES
ARE STOPPED.

Trước khi vào sân chùa, xin quý vị thực hiện một số thể lệ
thông thường trong dịch Covid:
Ghi tên và số phone qua hệ thống QR code hoặc trên form
giấy.
Kiểm tra thân nhiệt, không được quá 37.4 độ C.
Tẩy khuẩn trên tay bằng cồn.
Bên trong sân chùa
Mỗi hội trường và chánh điện có số lượng giới hạn khác
nhau. Xin quý vị cố gắng chờ đợi nếu số người bên trong đã
quá mức.
Tuy mỗi đợt có sớm muộn khác nhau, Ban Tổ chức vẫn sắp
xếp mỗi đợt giống nhau là đều có múa lân, đốt pháo, văn nghệ,
ẩm thực, chúc tết và phát lộc.
Xin đeo masks khi vào bên trong các hội trường và chánh
điện, ngoại trừ khu ăn uống.
Mọi người cần giữ khoảng cách 1.5m. Nếu không giữ được
Note: Event capacity is strictly limited. To view our
xin đeo khẩu trang.
Để không mất thời gian xếp hàng mua đồ chay takeaway,
COVID Safe Event Information Please visit:
quý vị có thể đặt trước qua số điện thoại 03 9312 5729.
www.quangminh.org.au/covidsafe-event-info
Đậu Xe
Sân vận động bên cạnh chùa có lối xe vào trên Butler Street,
Quang Minh Temple Lunar New Year Prayer Event
có trên 500 chổ đậu xe.

is divided into 3 sessions:

Before entering the temple grounds
Provide your name and phone number via the QR code
system or on a paper form.
Check body temperature, should not more than 37.4
Celsius.
Sanitising hands with provided sanitiser.

While inside temple grounds,
Each building different limitations on numbers. If the capacity has
been reached, please wait for your turn once someone has left.
Marshalls will advise.
Although the sessions are at different times, all events will be
repeated during each session.
Please wear masks when entering a building or any enclosed
space.
Outdoors if you are unable to keep a distance of 1.5m from each
other, you should wear a mask.
In order to avoid queues for takeaway vegetarian you can order in
advance by calling the office telephone number (03) 9312 5729.
Parking
Pennell Reserve next to the temple will have over 500 parking
spaces for the event (entrance from Butler St)

Xuân về kính chúc quí vị thân tâm an lạc, hạnh phúc, dối dào
sức khỏe, vạn sự kiết tướng để cùng hưởng trọn vẹn mùa
Xuân Di Lạc cùng bảo vệ sức khoẻ cho nhau.

We wish you a happy new year, prosperity, peace of mind,
good health and not to forget to protect each other's health.

Nam Mô A Di Đà Phật.

Namo Buddhaya.

Bác Sĩ Phạm Phúc Nhân (Hạnh Giác Nghĩa)

Dr Phuc Nhan Pham (Hanh Giac Nghia)

