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Western New Year and Lunar New Year 

 
Vietnamese Transcript: 

 
Em: Thì... lúc mà chị còn ở Việt Nam á, thì... ngày ba mươi mốt tháng mười hai, đêm ba mươi 
mốt tháng mười hai, đêm giao thừa đó, thì chị làm cái gì? Thường thì chị... làm cái gì vào cái 
đêm giao thừa đó?  
 
Chị: Uhmmm... Cưng nói, cưng hỏi là ngày “New Year’s Eve” của Tết tây á hả hay Tết Việt 
Nam? 
 
Em: Dạ, Tết... Tết tây đó. 
 Là giống như ở đây thì người ta đi bar, đi club này nọ còn ở Việt Nam thì chị làm... thường 
là người trẻ thì người ta thường làm cái gì ở Việt Nam?  
 
Chị: Ở Việt Nam thì tùy theo vùng, ví dụ như cái thành phố của chị ở đó là cái thành phố nhỏ 
chứ hông phải là cái thành phố chính của đất nước. Cho nên cái người trẻ hổng có... hổng có tổ 
chức hay là... cho New Year’s Eve của... 
 
Em: Là đêm giao thừa. 
 
Chị: Đêm giao thừa của Tết tây. 
 “Mostly” là “people,” từ người trẻ tới người già là họ chỉ tổ chức hoặc là ăn mừng hoặc là 
tiệc tùng cho Tết... Tết âm lịch thôi. 
 
Em: Dạ, là Tết ta. 
 
Chị: Tết ta thôi.  
 
Em: Còn như... như Tết ta thì chị làm như thế nào? Tết ta là ngày mấy trong cái dương lịch đó 
thì khoảng, vào khoảng ngày mấy? 
 
Chị: Thường á là khoảng vào tháng... tháng hai. Khoảng giữa hoặc cuối tháng hai là Tết... Tết ta 
thì lúc đó là cả đất nước Việt Nam tổ chức ăn mừng Tết.  
 
 
English Translation: 
 
Younger cousin (Yc): Then… when you were still in Vietnam,… on the 31st of December, the 
night of December 31st, which is New Year’s Eve, what did you do? Usually what did you do on 
the night of New Year’s Eve?  
 
Older cousin (Oc): Uhm… You1  said – did you mean “New Year’s Eve” for western Tết or 
Vietnamese Tết? 2 
                                                 
1 Cưng: honey; second-person pronoun indicating an intimate relationship [family or marriage] with the speaker. 



 
Yc: Yes, Tết… western Tết. 
 Like people here usually go to bars, clubs, and such, so in Vietnam, you… Usually among 
young people, what did they usually do in Vietnam? 
 
Oc: In Vietnam, it depends on the region. For example, the city where I lived was a small one, 
unlike other main cities of the country. Therefore, young people did not… did not celebrate… 
New Year’s Eve of… 
 
Yc: Which is đêm giao thừa3. 
 
Oc: Đêm giao thừa of Western Tết. 
 Most people, from young to old, they only set things up or celebrate or party for Tết… the 
lunar Tết only.  
 
Yc: Yes, “our Tết.”4 
 
Oc: Only for “our Tết.” 
 
Yc: How about… how about for “our Tết,” what did you do? When is “our Tết,” approximately 
when is it in the solar calendar? 
 
Oc: Oftentimes, it is around the month… the month of February. Around mid- or [the] end of 
February… During “our Tết,” the whole nation of Vietnam celebrates Tết.  
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2 Tết: Tết: New Year’s Day or New Year’s festival; Tết can refer to either Tết tây (lit. Western Tết, January 1st  or 
New Year’s  Day according to the Western solar calendar) or Tết ta (lit. our Tết, New Year’s Day in the Vietnamese 
lunar calendar). Tết can also be used to refer to holiday or festival in general, for example: Tết Thiếu Nhi 
(International Children’s Day), Tết Nguyên Tiêu (Lantern Festival), Tết Trung Thu (Mid-Autumn Festival), ect. 
3 Đêm giao thừa: the evening of New Year’s Eve 
4 Tết ta: our New Year (lit.), lunar New Year. 


