
 Thông Báo 20200416.docx

 

Community Events & Facilities Coordinator 
 

We have an opportunity for a Community Events & Facilities 
Coordinator to join our team. You can apply for this combined role on a 
full-time basis or separately on a part-time basis. You will be the first point 
of contact, interfacing with all internal and external customers relating to 
Events and/or Maintenance Requests. 
Duties include but are not limited to: 
• Assist the Vice President for Planning to manage annual community 

events 
• Develop detailed proposals for events (e.g. timelines, venues, suppliers, 

legal obligations, staffing and budgets) 
• Assist the Vice President Internal affairs to manage the Community 

Centre as required 
• Respond to reported maintenance issues and coordinate efficient and 

effective responses 
• Seek funding/grants to sustain the roles 
Skills & Experience 
• Experience in events and/or facilities management 
• Attention to detail, strong organisational and presentation skills 
• Intermediate use of the Microsoft Office Suite 
• Ability to self-manage and self-motivate 
• Excellent written and verbal communication skills in both Vietnamese and 

English 
• Flexibility with an ability to work out of hours as required 
• Current Australian Driver’s Licence 
You must have the right to live and work in South Australia to apply for this 
job. 
Email your resume and cover letter outlining your suitability for the role to 
Miss Phung Ho (phung.ho@sa.vnca.org.au). 
Closing Date: Friday 17 April 2020 at 11:59pm. 

Thư Gởi Phụ Huynh của Bộ Trưởng Giáo Dục Nam Úc 
 

Kính gởi quý phụ huynh học sinh, 

Đại dịch COVID-19 đã mang đến đủ thứ vấn đề cho tất cả chúng ta - từ từng cá nhân, gia đình đến 
cả cộng đồng. 
Bộ Giáo-dục rất hãnh diện khi quý thầy cô cùng ban giám hiệu các trường đã ứng phó một cách thích 
đáng. Mặc cho những lo lắng, ưu tư cá nhân mà ai ai trong chúng ta cũng đều có trong hoàn cảnh 
này, quý thầy cô vẫn luôn đặt chuyện học vấn của các em học sinh lên hàng đầu. 
Trường lớp cho các cấp lớn nhỏ đều là những dịch vụ thiết yếu. Theo hướng dẫn từ các cơ quan y-
tế công-cộng thì tình hình vẫn an toàn cho các trường học, mẫu giáo và sơ ấu tiếp tục mở cửa. 
Bộ Giáo-dục sẽ tiếp tục tuân theo các đề nghị từ các chuyên gia y-tế - nhất là những hướng dẫn về 
giữ gìn khoảng cách trong sinh hoạt xã hội, vệ sinh trong lớp học và ngoài sân chơi. Trong lúc chúng 
tôi tiếp tục điều hợp các chương trình giảng dạy phẩm chất, thì sức khỏe và an nguy của các em học 
sinh, quý thầy cô, ban giám hiệu, cả tập thể giáo dục nói chung vẫn là ưu tiên hàng đầu của Bộ. 
Trong khi nhiều người trong chúng ta ở nhà để giảm thiểu sự phát tán của vi khuẩn, thì Bộ Giáo-dục 
chúng tôi không ngừng làm việc. 
Làm sao để các em học sinh vẫn tiếp tục việc học hành hữu hiệu hiện vẫn là mục tiêu chính yếu của 
Bộ. Quý thầy cô, ban giám hiệu đang hết sức cố tìm ra những phương cách khác để hỗ trợ gia đình 
các em học sinh trong hoàn cảnh đặc biệt hiện giờ. 
Tuần trước, Bộ đã cho phổ biến chương trình "Our Learning SA" - một trang mạng với hàng trăm tài 
liệu và phương tiện giáo dục để giúp các em học sinh có thể tiếp tục việc học tại nhà. Nơi đây, còn 
có những chương trình giáo dục có phẩm chất cao của đài ABC nữa. Bộ sẽ tiếp tục phát triển và bổ 
sung dịch vụ này - www.ourlearning.sa.edu.au 
Ngoài ra, trang còn có những hướng dẫn cho cả gia đình, bao gồm những chủ đề như: 
-  sửa soạn môi trường học tập 
-  làm sao để con em mình vui và khỏe trong lúc học tập tại nhà 
-  đọc sách với con cái 
-  sửa soạn cho phương cách học trực tuyến 
-  giải thích với con em về COVID-19 
Hiện tại, việc chuẩn bị cho phương cách dạy học từ xa chưa được đồng bộ ở tất cả các trường. Thêm 
vào đó, chúng tôi cũng biết rằng không phải em học sinh nào cũng có máy điện toán hay internet tại 
nhà. 
Trong tuần này, các em học sinh được cho nghỉ học 4 ngày, để thầy cô dành thời gian đó mà chuẩn 
bị cho các em tiếp tục học tập ở tại nhà. 
Bộ sẽ tạo điều kiện cho tất cả giáo viên đều có thể dạy các lớp của mình qua internet, và đang nghiên 
cứu cách thức để tất cả các em học sinh chưa có máy điện toán hoặc internet đều có thể tham gia 
các lớp học trực tuyến này. Song song, quý giáo viên cũng đang sửa soạn các bài học in sẳn để có 
thể gởi đến các em học sinh nào cần. 
Nếu cần biết thêm tin tức hay giúp đỡ, xin liên lạc với thầy cô của con em quý vị. 
Kính thư 
Bộ-trưởng Bộ Giáo-dục 
Dân-biểu John Gardner 
07.04.2020 


