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Phiên Họp Khoáng Đại 
Hội Đồng Quản Trị (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, 12/07/2020 
 Địa điểm: Trung Tâm Sinh Hoạt CĐNVTDUC/NU 

62 Athol Street, Athol Park 

Trong phiên họp này, quý đồng hương có dịp để tìm hiểu thêm về những 
biện pháp được áp dụng trong các sinh hoạt và dịch vụ của Cộng Đồng 
nhằm ứng phó với đại dịch COVID-19, bao gồm các thay đổi nhanh chóng 
và cần thiết trong những dịch vụ của Văn Phòng Phúc Lợi cũng như 
chương trình dạy học trực tuyến của Trường Việt Ngữ Cộng Đồng. 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. 
Xin quý đồng hương lưu ý là thời gian và số lượng người tham dự phiên 
họp có thể thay đổi theo tình hình chung của dịch COVID-19 và tùy vào 
những quy định của chính phủ được áp dụng vào thời điểm đó. HĐQT sẽ 
cập nhật các thông tin và thông báo đến quý vị trong những kỳ báo tới. 
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 

Mộ Chiến Sĩ Vô Danh 
(Nguồn: Thang Le - https://www.facebook.com/sea.bird.908579) 

Ngày cũng như đêm, 
mưa hay nắng, bão tố 
hay tuyết phủ, Vệ Binh 
Quốc Gia Hoa Kỳ túc trực 
24/7 canh giữ trước ngôi 
MỘ NHỮNG NGƯỜI 
CHIẾN SĨ VÔ DANH 
Arlington.  
Trên nấm mộ trắng có 
khắc giòng chữ "Đây là 
nơi an nghỉ trong vinh 
quang danh dự của người 
lính Mỹ mà chỉ Thượng 
Đế biết". 
Ngày cũng như đêm, 
nắng hạn hay bão tố, bất 
kể thời tiết như thế nào, 
Vệ Binh đổi gác mất 15 
phút. Nghi thức đổi phiên gác rất tôn nghiêm. Vệ Binh bồng súng, trao súng, 
người lính bước đi 21 bước thay cho 21 phát đại bác, nghi thức trang trọng 
nhất của quân đội. 
Trong khi mộ của Tổng Thống George Washington không hề có Vệ Binh 
canh gác. Người Mỹ tôn trọng những người lính vô danh đã ngã xuống cho 
nước Mỹ còn hơn George Washington, vị "Cha Già Dân Tộc", Tổng Thống 
đầu tiên của nước Mỹ. 
Trong hình là những Vệ Binh vẫn như những pho tượng đứng canh gác 
giữa lúc cuồng phong Irene đang càn quét Virginia/Washington năm 2012. 
----------------------------------------------------------------------------------------------------- 
- Nhà nước Cộng Sản đã tưởng nhớ những người lính Gạc Ma đã hy sinh 
bảo vệ Trường Sa như thế nào? 
- Và chúng ta, chúng ta mang ơn bao nhiêu chiến sĩ vô danh Việt Nam 
Cộng Hòa đã hy sinh để bảo vệ Hoàng Sa, cả miền Nam yêu dấu trong 
suốt mấy chục năm, để chúng ta sống còn ngày hôm nay nơi đây như thế 
nào? 


