
Cuộc thi nghệ thuật sáng tạo 

Cuộc Sống Bình Thường Mới
                           trong mùa dịch COVID-19

Kết Thúc Đăng Ký
 Thứ Sáu, ngày 6 tháng 11 năm 2020 (5 chiều)

Đại dịch COVID-19 đang thay đổi cách chúng ta sinh hoạt trong cuộc sống. Mọi 
người sẽ phải làm quen với một “bình thường mới”. “Bình thường mới” trông 
như thế nào và làm sao chúng ta có thể thích nghi? 

CASS đang tổ chức một cuộc thi nghệ thuật sáng tạo có tiêu đề “Cuộc Sống Bình 
Thường Mới trong mùa dịch COVID-19” nhằm cung cấp cho mọi người một nền         
       tảng để thể hiện suy nghĩ của họ hoặc chia sẻ kinh nghiệm của họ về những  
           thay đổi, với mục đích khuyến khích và kích thích sự sáng 
         tạo của mọi người và chia sẻ sáng tạo của họ với 
        những người khác, nhờ đó mang tất cả mọi 
   người trong cộng đồng lại với nhau.

Tạo tác phẩm nghệ thuật

Tạo một tác phẩm nghệ thuật dựa 
trên chủ đề quý vị đã chọn. Tác 
phẩm nghệ thuật có thể ở dạng bức 
tranh, bản vẽ, ảnh ghép, ảnh chụp, 
video hoặc bất kỳ hình thức trực 
quan nào. Theo quy định như sau:
• video clip phải dài hơn 30 giây 

nhưng dưới 60 giây.
• ảnh phải được gửi ở dạng tệp JPEG.
• tranh, bản vẽ, cắt dán hoặc bất kỳ 

nghệ thuật thị giác nào khác phải 
lớn hơn 210mm × 297mm (A4), 
nhưng nhỏ hơn 420mm × 594mm 
(A2).

Viết chú thích

Sử dụng ngôn ngữ mẹ 
đẻ của quý vị để viết chú 
thích (tối đa 20 từ bất 
kể quý vị đang sử dụng 
ngôn ngữ nào) để phù 
hợp với tác phẩm nghệ 
thuật.

Xin lưu ý:  Không có giới hạn về số lượng 
bài dự thi quý vị có thể gửi, tuy nhiên, đối 
với mỗi bài dự thi đã gửi, quý vị phải cung 
cấp tên, địa chỉ nhà riêng và số điện thoại 
liên hệ (tốt nhất là số điện thoại di động).

Tiếng Việt / Tiếng Anh
Tam Nguyen
0408 918 765

Xin lưu ý rằng các điều kiện sau được áp dụng:
• Bằng cách gửi một bài dự thi, người tham gia đồng ý rằng để CASS đăng hoặc xuất bản bài dự thi đã gửi không có bất kỳ bảo lưu nào, dưới bất kỳ hình thức nào được thực hiện.
• CASS bảo lưu mọi quyền trong việc lựa chọn 8 mục ứng cử viên để bầu chọn và số phiếu bầu của các mục thắng cuộc. Chỉ những người chiến thắng mới được thông báo.
• Giải thưởng không có giá trị quy đổi.

Cuộc thi này dành cho tất cả mọi người từ 
trẻ em đến người già (trẻ em dưới 12 tuổi 
phải có sự đồng ý của cha mẹ hoặc người 
giám hộ mới được tham gia cuộc thi) và cư 
trú tại Úc, ngoại trừ nhân viên và thành viên 
Hội đồng quản trị của CASS không đủ điều 
kiện tham gia.

ĐĂNG KÝTám (8)  bài dự thi sẽ được CASS liệt kê ngắn 
gọn và đăng trực tuyến để mọi người bình 
chọn. Ba (3) bài dự thi 
nhận được lượt bình 
chọn cao nhất, mỗi
người sẽ giành được  
một phiếu quà tặng
trị giá 200 Úc k im.

Tài khoản WhatsApp 
Tiếng Anh: 0419 696 425

Tài khoản VIBER 
Tiếng Việt: 0408 918 765

Email
info@casscare.org.au

Chọn chủ đề

Công v iệc / Học tập của quý v ị 
đã thay đổi như thế nào sang 
“ bình thường mới” ? 

Quý v ị đã làm gì trong thời gian 
ở Nhà này để làm phong phú 
thêm cuộc sống của mình? 

COVID-19 đã thay đổi Cộng 
đồng của chúng ta như thế nào? 

Làm thế nào chúng ta có thể 
duy trì cảnh giác về nguy cơ 
nhiễm COVID-19? 

Có bài học nào mà nhân loại có 
thể rút ra từ COVID-19 không? 

Đăng ký bài thi qua hệ thống điện tử

QUÝ VỊ NÊN LÀM GÌ?

AI CÓ THỂ THAM GIA CUỘC THI NÀY? AI SẼ GIÀNH ĐƯỢC GIẢI THƯỞNG?
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Cuộc thi nghệ thuật sáng tạo “Cuộc Sống Bình Thường Mới 

trong mùa dịch COVID-19” 

 

Đại dịch COVID-19 đang thay đổi cách chúng ta sinh hoạt trong cuộc sống. Mọi người sẽ phải làm 

quen với một "bình thường mới" bao gồm duy trì khoảng cách vật lý và rửa tay thường xuyên để 

giữ vệ sinh cá nhân tốt, thích ứng với việc sử dụng công nghệ và trực tuyến, quan tâm nhiều hơn 

đến sức khỏe và hệ thống miễn dịch của chúng ta, v.v. 

"Bình thường mới" trông như thế nào và làm sao chúng ta có thể thích nghi với nó? CASS đang 

tổ chức một cuộc thi nghệ thuật sáng tạo có tiêu đề “Cuộc Sống Bình Thường Mới trong mùa dịch 

COVID-19” nhằm cung cấp cho mọi người một nền tảng để thể hiện suy nghĩ của họ hoặc chia sẻ 

kinh nghiệm của họ về những thay đổi, với mục đích khuyến khích và kích thích sự sáng tạo của 

mọi người và chia sẻ sáng tạo của họ với những người khác, nhờ đó mang tất cả mọi người trong 

cộng đồng lại với nhau. 

 

Quý vị nên làm gì? 

Bước 1: Chọn một chủ đề từ danh sách dưới đây mà quý vị quan tâm: 

• Công việc / Học tập của quý vị đã thay đổi như thế nào sang “bình thường mới”? - ví dụ. 

nền tảng kỹ thuật số đã trở nên phổ biến đối với nhiều người trong chúng ta để làm việc 

hoặc học tập, làm việc tại nhà đã trở nên quá phổ biến, v.v. 

• Quý vị đã làm gì trong thời gian ở Nhà này để làm phong phú thêm cuộc sống của mình? 

- ví dụ. biểu diễn khiêu vũ, hát một bài hát, làm video về nấu ăn, v.v. 

• COVID-19 đã thay đổi Cộng đồng của chúng ta như thế nào? - ví dụ. chào hỏi xã giao đã 

thay đổi, xếp hàng giờ đã trở thành chuẩn mực, được khuyên đeo khẩu trang và găng tay 

ở các khu vực công cộng, v.v. 

• Làm thế nào chúng ta có thể duy trì cảnh giác về nguy cơ nhiễm COVID-19? - ví dụ. Làm 

sạch và khử trùng các bề mặt thường xuyên chạm vào, đi xét nghiệm nếu bạn có các triệu 

chứng nhẹ nhất, ở nhà khi bạn bị bệnh và tránh tiếp xúc với những người bị bệnh, v.v. 

• Có bài học nào mà nhân loại có thể rút ra từ COVID-19 không? - ví dụ. tác động của COVID-

19 đối với nền kinh tế, dẫn đến mất việc làm hàng loạt, v.v. 
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Bước 2: Tạo một tác phẩm nghệ thuật dựa trên chủ đề quý vị đã chọn. Tác phẩm nghệ thuật có 

thể ở dạng bức tranh, bản vẽ, ảnh ghép, ảnh chụp, video hoặc bất kỳ hình thức trực quan nào. 

Theo quy định như sau: 

• video clip phải dài hơn 30 giây nhưng dưới 60 giây. 

• ảnh phải được gửi ở dạng tệp JPEG. 

• tranh, bản vẽ, cắt dán hoặc bất kỳ nghệ thuật thị giác nào khác phải lớn hơn 210mm × 

297mm (A4), nhưng nhỏ hơn 420mm × 594mm (A2). 

Bước 3: Sử dụng ngôn ngữ mẹ đẻ của quý vị để viết chú thích (tối đa 20 từ bất kể quý vị đang sử 

dụng ngôn ngữ nào) để phù hợp với tác phẩm nghệ thuật. 

Bước 4: Gửi bài dự thi của quý vị qua hệ thống kỹ thuật số. 

 

Xin lưu ý: Không có giới hạn về số lượng bài dự thi quý vị có thể gửi, tuy nhiên, đối với mỗi bài 

dự thi đã gửi, quý vị phải cung cấp tên, địa chỉ nhà riêng và số điện thoại liên hệ (tốt nhất là số 

điện thoại di động). 

 

Ai có thể tham gia cuộc thi này? 

Cuộc thi này dành cho tất cả mọi người từ trẻ em đến người già (trẻ em dưới 12 tuổi phải có sự 

đồng ý của cha mẹ hoặc người giám hộ mới được tham gia cuộc thi) và cư trú tại Úc, ngoại trừ 

nhân viên và thành viên Hội đồng quản trị của CASS không đủ điều kiện tham gia. 

 

Ai sẽ giành được giải thưởng? 

Tám (8) bài dự thi sẽ được CASS liệt kê ngắn gọn và đăng trực tuyến để mọi người bình chọn. Ba 

(3) bài dự thi nhận được lượt bình chọn cao nhất, mỗi người sẽ giành được một phiếu quà tặng 

trị giá 200 Úc kim. 

 

Thông tin khác về cuộc thi 

Ngày kết thúc cuộc thi này - Thứ Sáu, ngày 6 tháng 11 năm 2020 (5:00 chiều). 
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Các kênh gửi 

Tài khoản VIBER (tiếng Việt): 0408 918 765 

Tài khoản WhatsApp (tiếng Anh): 0419 696 425 

Email: info@casscare.org.au 

 

Đăng ký: Tâm Nguyễn 0408 918 765 (tiếng Việt / tiếng Anh)  

                 

Xin lưu ý rằng các điều kiện sau được áp dụng: 

• Bằng cách gửi một bài dự thi, người tham gia đồng ý rằng để CASS đăng hoặc xuất bản bài dự 

thi đã gửi không có bất kỳ bảo lưu nào, dưới bất kỳ hình thức nào được thực hiện. 

• Giải thưởng không có giá trị quy đổi. 

• CASS bảo lưu mọi quyền trong việc lựa chọn 8 mục ứng cử viên để bầu chọn và số phiếu bầu 

của các mục thắng cuộc. Chỉ những người chiến thắng mới được thông báo. 
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