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 Thông Báo 
Đại Hội Thường Niên 

Hội Đồng Quản Trị (HĐQT) trân trọng kính mời toàn thể quý đồng hương đến 
tham dự Đại Hội Thường Niên được tổ chức như sau: 

• Thời gian: 4g30 chiều thứ Sáu, 9/10/2020 

• Địa điểm: Trung Tâm Sinh Hoạt CĐNVTDUC/NU 
62 Athol Street, Athol Park SA 5012 

Vì có sự hiện diện của những cơ quan cấp tài trợ cho cộng đồng chúng ta nên 
Đại Hội cần được tổ chức trong ngày/giờ làm việc. 

Trong Đại Hội này, HĐQT sẽ tường trình những hoạt động của năm vừa qua, 
tình hình tài chánh, chi tiết cùng kết quả duyệt xét của kiểm toán viên. Đồng 
hương sẽ có dịp để thảo luận và đóng góp ý kiến để cộng đồng chúng ta có thể 
phát triển tốt hơn trong tương lai. 

Sau đó, sẽ có phần ăn nhẹ để đồng hương hàn huyên với các thành viên HĐQT 
hoặc tiếp xúc với đại diện các cơ quan chánh phủ. 

Nếu có thắc mắc hay đóng góp ý kiến trước Đại Hội, xin quý đồng hương vui 
lòng gửi về cho HĐQT bằng một trong những cách sau đây: 

• Gửi thư cho HĐQT qua trụ sở CĐNVTDUC/NU 
62 Athol Street 
Athol Park SA 5012 

• Gửi email đến địa chỉ dành riêng cho việc đóng góp ý kiến 
ykiendonghuong@sa.vnca.org.au 

Trân trọng kính chào và mong gặp lại quý đồng hương. 

HĐQT CĐNVTDUC/NU 
 

 

Sinh Hoạt Tết Trung Thu 2020 
Kính thưa quý phụ huynh,  

Vào ngày Chủ Nhật, 27/09/2020, phụ huynh nào đã ghi danh nhận quà Tết 
Trung Thu có thể đến nhận quà từ Trung Tâm Sinh Hoạt Cộng Đồng (TTSHCĐ) 
- 62 Athol Street, Athol Park. Món quà Trung Thu được tài trợ bởi hai tiệm thực 
phẩm Fruity Fruits 88 và Thuận Phát Days Road. 

Để nhận món quà, xin quý vị vui lòng lái xe từ Hanson Road vào Athol Street về 
hướng TTSHCĐ và đậu xe xếp hàng trước cổng. Sau đó chuẩn bị sẵn vé ghi danh 
(đã in ra hoặc cho hiện trên điện thoại) để được kiểm soát và tiếp tục lái vào 
bãi đậu xe Cộng Đồng theo hướng dẫn của nhân viên. Xin quý vị vui lòng không 
ra khỏi xe và chỉ nhận túi quà qua cửa sổ hoặc vào trong cốp sau của xe hơi. 

Một lần nữa, điều rất quan trọng là quý vị đến đúng giờ đã được đặt trên vé 
ghi danh để tránh phải chờ đợi. Phụ huynh nào chưa ghi danh nhận túi quà 
Trung Thu, xin vui lòng làm thế trước Thứ Sáu, 25/9/2020: 

https://www.eventbrite.com.au/e/full-moon-festival-2020-tet-trung-thu-
2020-diy-lantern-show-bags-tickets-119719180291  

Nếu quý vị muốn biết thêm chi tiết, xin liên lạc với cô Diễm Anh hoặc cô           
Thái Phụng.  

Trân trọng kính chào, 

Diễm-Anh & Thái Phụng  

Trưởng Ban Tổ Chức  

M: 0408 867 147 & 0423 444 043  

E: diem-anh.tran@sa.vnca.org.au & 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/ 
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