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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 trầm trọng hơn. Trong thời gian 
qua, chính phủ Liên bang và các Tiểu bang đã công bố một số biện pháp gắt gao 
nhằm ngăn chặn sự lây lan của siêu vi khuẩn này. 
 
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 có: 
1. Phiên Họp Khoáng Đại, dự trù tổ chức vào ngày Chủ Nhật, 19/4/2020 
2. Ngày Quốc Hận, dự trù tổ chức vào ngày Thứ Năm, 30/4/2020 
sẽ buộc lòng phải huỷ bỏ. 
 
Để biết tin tức mới nhất về dịch COVID-19, quý đồng hương có thể tải xuống 
(download) WhatsApp vào điện thoại cầm tay. Sau đó mở một trang mạng mới và 
đánh địa chỉ oz.gov.au/whatsapp vào rồi bấm SEND. 
SBS cũng có những thông tin bằng tiếng Việt tại: 
sbs.com.au/language/vietnamese/coronavirus-updates. 
Ngoài ra, quý đồng hương cũng có thể đọc các tài liệu bằng tiếng Việt của Bộ Nội Vụ 
Úc trên hai trang mạng sau đây: 
homeaffairs.gov.au/covid-19/Pages/covid-19-Vietnamese.aspx?lang=Vietnamese và 
scoa.org.au/sector-collaboration/sector-updates/covid-19-resources-vietnamese/. 
 
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, 20/3/2020 cho đến khi có 
thông báo mới. Xin quý đồng hương thông cảm cho. 

 

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. 


