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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. 
Nhằm tạo điều kiện cho những quý vị ở xa hoặc ngại Covid-19 không thể đến 
tham dự Đại Hội Thường Niên năm 2020 tới đây tại Trung Tâm Sinh Hoạt Cộng 
Đồng, HĐQT sẽ cho phát trực tuyến (livestream) buổi họp trên trang facebook 
của Cộng Đồng. Tại đây, quý vị cũng có thể đặt câu hỏi hoặc góp ý trong phần 
bình luận. 
Link:  https://www.facebook.com/VietnameseCommunityinAustraliaSA/  
Những quý vị nào đã bấm "Like" trang facebook CĐ thì sẽ nhận được thông 
báo khi buổi livestream bắt đầu. 
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 email đến địa chỉ dành riêng cho việc đóng góp ý kiến 
ykiendonghuong@sa.vnca.org.au 

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

Trân trọng kính chào và mong gặp lại quý đồng hương. 
HĐQT CĐNVTDUC/NU 

 
Huấn nghệ điện toán Excel Macro VBA (Visual Basic 

for Applications) căn bản 

SEEDS 2100 sẽ tổ chức một khóa học căn bản dùng Macro và VBA với Excel, 
trình độ trung cấp trong 7 Chủ Nhật như sau: 
Tuần 1: Chủ Nhật 18/10, nghỉ Chủ Nhật 25/10. 
Tuần 2: Chủ Nhật 01/11 cho  đến tuần 7 Chủ Nhật 06/12. 
Tuần 8: Chủ Nhật 13/12 họp mặt cuối năm. 
Địa điểm sẽ được thông báo trực tiếp cho các học viên ghi danh và được nhận 
học sau. 
Để ghi tên, học viên cần biết sử dụng thông thạo máy điện toán, đã từng học 
Excel, hoặc đã từng sử dụng Excel trong công việc làm ăn, học vấn... Học viên 
cũng cần hiểu rõ và dùng Excel Formulas and Functions trong quá khứ. 
Khóa học trị giá $300.00 nhưng sẽ được tổ chức miễn phí. Tuy nhiên học viên 
chung nhau chia sẻ phí tổn thuê phòng nếu cần, tùy theo số người ghi danh 
học. Ngoài ra, khi ghi tên, học viên cần đóng $300.00 tiền cọc. Số tiền cọc này 
sẽ được hoàn trả lại nếu học viên có mặt đầy đủ trong các ngày học. Mỗi lần 
vắng mặt học viên sẽ mất $50.00. 
Học viên cần mang theo laptop, mouse và cần có nhu liệu Excel trong máy. 
Khóa học sẽ giúp học viên biết dùng và thay đổi Macro. VBA là một ngôn ngữ 
để viết nhu liệu dùng với Microsoft Office khi cần nâng cao năng chức của 
Microsoft Office, chẳng hạn để tự động hóa các dịch vụ của Microsoft Office. 
Khóa học cũng sẽ giúp học viên tập dùng và hiểu VBA programming. 
Xin ghi tên liên lạc với Bích Thủy (0423 657 802) hay Tố (0428 925 261) trước 
thứ Bảy 10/10/2020 để biết thêm chi tiết. 
Số chỗ giới hạn tối đa 15 học viên. 


