
 

Báo Cáo Tài Chánh 

Tiệc Gây Quỹ Tổ Chức Hội Chợ Tết Canh Tý 2020 

THU CHI 
Bán vé $18,680.00 Ẩm thực $11,200.00
Đóng góp tại cửa $920.00 Bia / nước ngọt $1,208.00
Ủng hộ tài chánh * $520.00 Ban nhạc $500.00
Xổ số gây quỹ $4,115.00 Dọn dẹp / vệ sinh $200.00
Tiền bia còn dư $430.00  

Tổng số thu $24,665.00 Tổng số chi $13,108.00

* Ủng hộ tài chánh: $520.00 
 -  Cô Phương Trần - $120 
        -  Ông Bà Đỗ Tấn Hoa - $100 
          -  Anh Chị Thanh Hồng - $100 
     -  Anh Tỉnh Vũ - $100 
      -  Bà Trương Thị Ba - $100 
       -  Anh Nguyễn Thành Nam - cool room trị giá $295 

LỜI: $11,557              GST: $629.27              CÒN LẠI: $10,927.73 

Chân thành cảm tạ sự ủng hộ của quý đồng hương. 

Trưởng Ban Tổ Chức 
Nguyễn Văn Cường 

Thông Báo 
V/v Khen thưởng các học sinh xuất sắc SACE 2019 

Nhằm khuyến khích tinh thần hiếu học, Cộng Đồng sẽ khen thưởng 
những em học sinh đạt được những tiêu chuẩn sau đây: 
• Merits A+ (điểm 20/20) các môn học, 
hoặc 
• Điểm ATAR từ 98.00 trở lên. 
Vì Ban Tổ Chức (BTC) Hội Chợ Tết không có danh sách do SACE Board 
cung cấp, nên xin quý phụ huynh và các em học sinh vui lòng liên lạc 
với chúng tôi qua số điện thoại sau đây: 

0416 408 574, hỏi gặp thầy Phụng. 
Khi liên lạc, xin cho biết: tên, số điện thoại, địa chỉ email, môn học đạt 
merit hay điểm ATAR. 
Chúng tôi sẽ liên lạc lại để thông báo cụ thể về chương trình khen 
thưởng. 
Hạn chót để báo cho BTC là ngày Thứ Bảy, 25/1/2020. 
Xin lưu ý: BTC chỉ khen thưởng những em học sinh nào có thể có mặt 
tại Hội Chợ Tết mà thôi. 

BTC Hội Chợ Tết 2020 

Buổi Diễn Hành Ngày Quốc Khánh Úc 
CĐNVTDUC/NU sẽ tham gia diễn hành ngày Quốc Khánh Úc cùng với 
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.  
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 
tramv@hotmail.com. 
HĐQT CĐNVTDUC/NU 


