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Thông Báo 
Hội Chợ Tết Tân Sửu 2021 

Kính thưa quý đồng hương, 

Hội Chợ Tết (HCT) hằng năm của CĐNVTDUC/NU là một sinh hoạt văn hóa đặc 
trưng của cộng đồng người Việt hơn suốt 40 năm qua. HCT đã giới thiệu và chia 
sẻ những nét hay vẻ đẹp truyền thống của dân tộc Việt Nam, góp phần làm 
phong phú thêm xã hội đa văn hóa tại Nam Úc. 

Tuy nhiên, tình hình dịch bệnh COVID-19 hiện nay vẫn chưa ổn định, thuốc vắc-
xin chống coronavirus vẫn còn đang được thử nghiệm trong những giai đoạn 
đầu. Bên cạnh đó, những luật lệ quy định về tập trung đám đông có thể luôn 
thay đổi theo từng biến chuyển của bệnh dịch, cho đến khi có một vắc-xin hữu 
hiệu và an toàn do cơ quan y tế của chính phủ liên bang công bố và chính thức 
được sử dụng rộng rãi. 

Vì những lý do trên, vì sự an toàn của quý đồng hương và để tránh sự lây lan 
của coronavirus trong tiểu bang Nam Úc, Cộng Đồng sẽ không tổ chức Hội Chợ 
Tết 2021. 

Hội Đồng Quản Trị sẽ thông báo đến quý đồng hương các thông tin cập nhật về 
HCT 2022 và những sinh hoạt khác của năm 2021. 

HĐQT CĐNVTDUC/NU 

Tết Trung Thu 2020 - Tổng Kết 
Vì dịch bệnh COVID-19 và những luật lệ quy định về tập trung đám đông trong 
thời điểm này, nên năm nay Cộng Đồng đã không tổ chức chương trình Tết 
Trung Thu cho các em thiếu nhi như hằng năm. 

Để bù lại phần nào, Cộng Đồng có chương trình tặng quà cho các em từ 3 đến 
16 tuổi. 
 

Mỗi túi quà có những dụng cụ và cách hướng dẫn đễ các em có thể tự tay làm 
và trang trí cho mình một lồng đèn Trung Thu. Ngoài ra, trong túi quà còn có 
cách hướng dẫn làm bánh Trung Thu và những món quà nho nhỏ để phát cho 
các em vào ngày Chủ Nhật 27/09/2020. 
Quà Trung Thu được hỗ trợ bởi: 
-  Tiệm thực phẩm Fruity Fruits 88:  8 thùng trái cây 
-  Tiệm Thuận Phát trên đường Days Road:  $500 
-  Nhà băng ANZ chi nhánh Kilkenny:  60 túi đi chợ có logo ANZ 
-  MarketEase Business Promotions:  phổ biến Tết Trung Thu trên Facebook 

Tổng cộng Ban Tổ Chức cùng các thân hữu già trẻ đã cùng nhau chuẩn bị và 
phân phát 300 túi quà. 

Tài chánh 
💲  Chi: 
-  Dụng cụ làm lồng đèn:  $1,145 
-  Kẹo Bánh:  $390 
-  Ẩm thực cho thiện nguyện viên  
   trong 3 ngày làm việc:  $450 

💲  Thu: 
-  Tiệm Thuận Phát ủng hộ:  $500 
-  Cộng Đồng xuất thêm:  $1,485 

Ban Tổ Chức chân thành cảm ơn quý cô chú bác và anh chị em đã tiếp sức cho 
công tác này. 

BTC Tết Trung Thu 2020 


