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AUSTRALIA

Úc là quốc gia duy nhất nằm hoàn toàn trên một lục địa, có diện tích là 7.74 triệu km2 - lớn thứ
6 về diện tích đất liền. Úc là một trong những miền đất lâu đời nhất trên thế giới và đã có cư dân
sinh sống từ cách đây hơn 60,000 năm. Lục địa này trước đây là nơi cư trú sinh sống của hầu
hết những người thổ dân, cư dân đảo Torres Strait, sau này người Châu Âu mới đến chiếm đất
sinh sống. Thời kỳ lịch sử hiện đại của Úc được đánh dấu bằng việc di cư lần đầu tiên tới đây
của người Châu Âu do người Anh tổ chức vào ngày 26 tháng 1 năm 1788. Hiện nay cư dân của
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hơn 200 quốc gia trên thế giới, dân số khoảng 20.2 triệu người. Xã hội đa văn hóa của Úc ngày
nay bao gồm người thổ dân, cư dân đảo Torres Strait và dân nhập cư đến từ hơn 200 quốc gia
trên toàn thế giới. Các truyền thống thổ dân cổ xưa và chủ nghĩa đa văn hóa được phản ánh
trong sự đa dạng về văn hóa, các hình thức nghệ thuật phong phú hiện diện trên quốc gia này.

Nước Úc có 6 bang là:

-

New South Wales

-

Western Australia

-

South Australia

-

Victoria

-

Queensland
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-

Tasmania

Và hai vùng lãnh thổ là:

-

Northern Territory

-

Canberra
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có ba cấp chính phủ: Liên bang ( cấp quốc gia ), chính quyền bang/ lãnh thổ và chính quyền
địa phương ( hội đồng ).
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Theo báo cáo năm 2004 của cơ quan thu thập thông tin kinh tế học lấy tiêu chuẩn về các chỉ
số như sức khỏe và độ an toàn, cơ sở hạ tầng, văn hóa và môi trường đã xếp loại Melbourne (
cùng với Vancouver và Vienne ) là thành phố tốt nhất để
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định cư. Nằm trong danh sách top 10 thành phố đáng để sống nhất thì nước Úc có Perth (
đứng thứ tư ) và Adelaide, Brisbane và Sydney (đứng thứ sáu ).

Australia có một nền xã hội dân chủ ổn định và là một quốc gia đa văn hóa. Nền kinh tế của Úc
là nền kinh tế mở và sáng tạo, các sản phẩm xuất khẩu là sự pha trộn giữa hàng hóa và dịch
vụ truyền thống. Chất lượng cuộc sống của người Úc được xếp vào một trong những nước cao
nhất trên thế giới. Môi trường tự nhiên trong lành cùng với các dịch vụ y tế giáo dục và lối sống
đã giúp Australia thành một miền đất hấp dẫn để sinh sống.
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