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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 
 

 

Giáo Dục Nhật Bản 
Nền giáo dục lấy đạo đức làm cốt lõi 

Trong các nền giáo dục tiên tiến trên thế giới, nếu như  
   -  Phần Lan coi trọng “công bằng và miễn phí”, 
   -  Đức nhấn mạnh “bình đẳng giữa mọi người”, và 
   -  Mỹ đề cao “quyền tự do của công dân”, 
thì giáo dục của người Nhật lại coi đạo đức là cốt lõi, là bài học đầu đời của mỗi 
người. 

Đối với người Nhật, một nền giáo dục tiên tiến phải thực hiện được tiêu chí 
“mỗi học sinh sẽ trở thành cá nhân hoàn thiện đạo đức”. Do đó, khác với nhiều 
nước coi giáo dục đạo đức chỉ là một môn học, thì Nhật Bản “dạy người” qua 
tất cả các môn cũng như trong sinh hoạt hàng ngày. 

Ví dụ như giờ ăn trưa của học sinh Nhật Bản không chỉ là để ăn trưa, mà còn là 
một tiết học về tính tự lập, cách phục vụ bạn bè và lòng biết ơn. Trẻ được phân 
công mang đồ ăn cho các bạn, mặc đồng phục như một người phục vụ thật sự. 

Giáo viên sẽ múc thức ăn vào bát, rót sữa vào ly, và trẻ sẽ bưng đến bàn cho 
từng bạn… Sau đó, những trẻ phục vụ sẽ cùng đứng trước lớp đồng thanh chúc 
các bạn ăn ngon miệng, còn các bạn sẽ đồng thanh nói cảm ơn. 

Trẻ em Nhật không chỉ được tìm hiểu về thế giới tự nhiên, mà quan trọng hơn 
là học cách yêu thương muôn loài và có ý thức bảo vệ môi trường. 

Ví dụ như khi gieo hạt trồng cây, các em được hướng dẫn nói những lời tình 
cảm: “Cây ơi, hãy lớn lên nhé”, “Hãy nở hoa thật đẹp nhé”. Một cách tự nhiên, 
trẻ em Nhật đã hình thành nhân cách thiện lương, không chỉ quan tâm và yêu 
thương mọi người xung quanh, mà còn biết nâng niu cả cây cỏ và những đồ vật 
vô tình. 

Nguồn: Thu Hiền – Hồng Liên @Câu Chuyện Giáo Dục 

Mời đồng hương vào trang Facebook 
của Cộng Đồng để theo dỏi tin tức cập nhật 

 
https://www.facebook.com/VietnameseCommunityinAustraliaSA/ 


