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Thông Báo 
 
Kính thưa quý vị lãnh đạo tinh thần các tôn giáo, quý đại diện các hội đoàn, tổ 
chức và quý đồng hương, 
Tình hình dịch COVID-19 càng ngày càng trở nên phức tạp. Trong tuần qua, Thủ 
Tướng Úc, ông Scott Morrison đã công bố một số biện pháp gắt gao nhằm ngăn 
chặn sự lây lan của siêu vi khuẩn này. 
Căn cứ vào những hướng dẫn của chính phủ Liên Bang và Tiểu Bang, Hội Đồng 
Quản Trị (HĐQT) đã họp bàn và quyết định tạm ngưng những sinh hoạt chung 
của Cộng Đồng từ ngày Thứ Sáu, 20 tháng 3 năm 2020 cho đến khi tình hình cho 
phép. 
Vì thế, HĐQT xin thông báo đến toàn thể quý vị và quý đồng hương là các sinh 
hoạt đã thông báo trước đây gồm: 
1. Đại Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương, dự trù tổ chức vào ngày Chủ Nhật, 5 tháng 4 năm 

2020 và 
2. Ngày Quốc Hận, dự trù tổ chức vào ngày Thứ Năm, 30 tháng 4 năm 2020 
sẽ buộc lòng phải huỷ bỏ. 
Chúng tôi sẽ cập nhật những thông tin về sinh hoạt cộng đồng trong thời gian 
sắp tới. 
Xin quý đồng hương vui lòng theo dõi tin tức trên trang mạng và Facebook của 
Cộng Đồng. 
 
TM. HĐQT CĐNVTDUC/NU 
Nguyễn Văn Phụng 
Chủ Tịch 
 

Quán Phở Cộng Đồng 
Quán Phở Cộng Đồng sẽ tạm đóng cửa từ ngày Thứ Sáu, 20/03/2020 cho đến khi có 
thông báo mới. Xin quý đồng hương thông cảm. 
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Thông Tin Quan Trọng về “COVID-19” 
 
Kính thưa quý thầy cô, thiện nguyện viên, phụ huynh & các em học sinh thân mến, 
Do tình hình về đại dịch COVID-19 biến chuyển nhanh chóng mỗi ngày, và để bảo vệ 
sức khỏe và an nguy cho tất cả chúng ta tại trường Việt Ngữ Cộng Đồng cũng như 
của xã hội nói chung, Ban Giám Hiệu xin thông báo: 
Buổi học cuối cùng của Học kỳ 1 sẽ là ngày thứ Bảy 21/3/2020 
Trường dự tính sẽ bắt đầu trở lại vào đầu Học kỳ 2, ngày thứ Bảy 
2/5/2020 
Nếu bắt buộc phải đóng cửa trường lâu hơn ngày 2/5/2020, thì chúng tôi sẽ cập nhật 
tin tức với quý vị khi gần tới ngày, đồng thời sẽ bắt đầu thử nghiệm phương pháp 
học trực tuyến. 
Phương cách tốt nhất mà tất cả chúng ta đều có thể thực hiện để góp phần giảm 
thiểu nguy cơ phát tán mầm bệnh là tuân theo những nguyên tắc giữ gìn vệ sinh căn 
bản: 
 Nếu đang bệnh (ho, cảm, cúm) thì hãy tự cách ly - đây là điều quan trọng nhất 
 Tránh bắt tay hay ôm hôn - cố giữ khoảng cách ít nhất 1.5m với người khác 
 Ho hay hắt hơi vào khủy tay hay vào khăn giấy (và bỏ vào thùng rác ngay) 
 Rửa tay kỹ lưỡng thường xuyên với xà bông - nhất là trước khi ăn uống và sau khi 

đi vệ sinh 
Nếu cảm thấy không khỏe trong người và bắt đầu có những triệu chứng của bệnh 
cúm (như nóng sốt, ho, rát cổ, mệt mỏi và khó thở) thì hãy lập tức gọi đường dây 
khẩn cấp này - 1800 020 080. Các chuyên viên y tế sẽ tìm hiểu và nếu cần sẽ hướng 
dẫn chúng ta đến những trung tâm chuyên lo về COVID-19. 
Để biết thêm tin tức cần thiết liên quan, chúng ta có thể tự cập nhật tình hình chính 
xác từ các cơ quan y tế như - SA Health website. 
Cơn đại dịch toàn cầu này có những ảnh hưởng tiêu cực đến nhiều người. Nếu quý vị 
có thắc mắc hay quan tâm gì đến trường chúng ta, xin liên lạc với chúng tôi qua địa 
chỉ VCS@sa.vnca.org.au, nhân viên Ban Giám Hiệu sẽ cố gắng hồi âm trong thời gian 
sớm nhất. 
Kính chào 
Khuyên (Quin) Trần 
Hiệu Trưởng 
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