Đúng vậy, quý vị sẽ mừng ngày
lễ theo cách khác


Nhưng không, điều này không có nghĩa là quý vị không được vui chơi.
Thực tế là nếu quý vị nhiều ý kiến sáng tạo,
thì đây có thể là mùa nghỉ lễ tuyệt vời nhất!

Nên họp mặt ngoài trời không
quá 5 người

Quý vị vẫn có thể gặp mặt gia đình hoặc bạn hữu, chỉ cần làm điều này một cách an toàn
bằng cách gặp mặt nhau ở ngoài trời. Quý vị được phép họp mặt ngoài trời miễn là
không có quá năm người ngoài gia hộ và ở nơi mọi người có thể cách nhau 6 bộ (2 mét).
Hít thở không khí trong lành và nhớ đeo khẩu trang.

Tổ Chức Đêm Trò
Chơi Gia Đình

Chùi sạch bụi bám trên các bàn trò chơi cũ, rồi đốt lửa trại
lên (hoặc tìm một ngọn lửa trên mạng) cùng chuẩn bị một
ít cacao nóng. Trò chơi cờ bàn sẽ kết nối mọi người với
nhau và tăng thêm cảm giác hạnh phúc.

Gặp Mặt Nhau Từ Xa

Chú ý giữ an toàn trong mùa nghỉ lễ này bằng cách gặp mặt nhau từ
xa—hãy xem một số ý tưởng sau đây:
• Tận dụng không khí ấm cúng và thân mật trên chiếc ghế dài rồi trò
chuyện với bạn hữu hay người thân
• Dùng bữa tối cùng nhau, từ xa
• Học hoặc nấu công thức món ăn ngon cùng gia đình và bạn hữu để
chuẩn bị cho bữa ăn trọng đại
• Tổ chức cùng ăn chung (potluck) từ xa—chia phần cho bạn hữu và
gia đình mỗi người một món rồi giao an toàn đến nhà mỗi người để
cùng nhau thưởng thức từ xa
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