
 

Phiên Họp Khoáng Đại 
HĐQT trân trọng kính mời đại diện các hội đoàn, các tổ chức đấu tranh, 
các gia đình quân đội và đặc biệt quý đồng hương đến tham dự phiên 
họp khoáng đại định kỳ mỗi ba tháng được tổ chức như sau: 

 Thời gian: 3g đến 5g chiều Chủ Nhật, 12/01/2020 
 Địa điểm: Trung Tâm Sinh Hoạt CĐNVTDUC/NU 

62 Athol St, Athol Park 
Trong phiên họp này quý đồng hương có dịp để tìm hiểu thêm về 
những dịch vụ của Văn Phòng Phúc Lợi đang và sẽ cung cấp, những 
chi tiết nhập học năm mới của Trường Việt Ngữ Cộng Đồng, và những 
tin tức cần biết về Hội Chợ Tết Canh Tý tại Bonython Park. Đây cũng 
là cơ hội để quý đồng hương đóng góp ý kiến xây dựng cộng đồng, và 
là dịp để HĐQT trực tiếp trả lời những thắc mắc của quý đồng hương. 
Trong tinh thần sinh hoạt dân chủ, HĐQT mong quý đồng hương tham 
dự đông đủ vì đây chính là hình thức đóng góp đúng đắn để cộng đồng 
chúng ta trở nên vững mạnh hơn. 
Nếu có thắc mắc hay đóng góp ý kiến, xin quý đồng hương vui lòng 
gửi thư đến trụ sở CĐNVTDUC/NU hoặc gửi email đến địa chỉ 
(ykiendonghuong@sa.vnca.org.au). 
Trân trọng kính chào và mong gặp mặt quý đồng hương. 
 
HĐQT CĐNVTDUC/NU 
 
 
 
 
 

Buổi diễn hành ngày Quốc Khánh Úc 
Kính gởi quý vị đại diện tôn giáo, hội đoàn, tổ chức, phong trào và quý 
đồng hương,  
Cộng Đồng Người Việt Tự Do Úc Châu / Nam Úc (CĐNVTDUC/NU) sẽ 
tham gia diễn hành ngày Quốc Khánh Úc cùng các cộng đồng sắc tộc 
bạn vào ngày Chủ Nhật, 26/1/2020. 
Việc tham dự diễn hành Quốc Khánh Úc của cộng đồng người Việt 
chúng ta nói lên ý nghĩa hòa đồng, hội nhập và đón nhận tinh thần đa 
văn hóa của chính phủ Nam Úc.  
Năm nay HĐQT hy vọng có nhiều đại diện hội đoàn và đồng hương sẽ 
tham dự ngày diễn hành Quốc Khánh Úc với nhiều thế hệ khác nhau.  
Địa điểm tập họp cho buổi diễn hành sẽ được xác nhận trong thông 
báo sắp tới nhưng có lẽ cũng sẽ trên đường Franklin Street, Adelaide. 
Xin quý đồng hương chạy xe vào đường Franklin từ phía West Terrace 
vì đầu đường King William sẽ bị đóng lại cho buổi diễn hành. 
Xin lưu ý quý đồng hương cần mang theo nón, kem chống nắng, hoặc 
dù và mang giầy thoải mái . Nếu được xin mặc áo dài, khăn đóng hoặc 
đồng phục của hội đoàn của mình cho thêm màu sắc. 
Muốn ghi danh tham dự buổi diễn hành hay biết thêm chi tiết, xin quý 
đồng hương liên lạc với Bích Trâm qua số 0432 822 413 hoặc email 
tram.vu@sa.vnca.org.au. 
Thân kính, 
TM. HĐQT CĐNVTDUC/NU 
Vũ Thị Bích Trâm 

Hội Chợ Tết Canh Tý 2020 
Ban Tổ Chức Hội Chợ Tết Canh Tý 2020 đang rất cần Thiện Nguyện 
Viên phụ giúp trong nhiều lãnh vực khác nhau như sân khấu, gian 
hàng, trò chơi, dựng cổng rào, vệ sinh. 
Xin liên lạc với Thái Phụng qua số 0423 444 043 hoặc email 
phung.ho@sa.vnca.org.au. 

Mời đồng hương vào trang Facebook 
của Cộng Đồng để theo dỏi tin tức cập nhật 

 
https://www.facebook.com/VietnameseCommunityinAustraliaSA/


