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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 cho sức khỏe của quý đồng hương và để ngăn 
ngừa 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 

Hỗ Trợ Người Duy Ngô Nhĩ 
Kính thưa quý đồng hương, 

Hội Phụ Nữ Úc Tangritagh vừa gởi thư kêu gọi các cộng đồng sắc tộc ủng hộ 
thỉnh nguyện thư gởi cho chính phủ Úc về việc ngăn cấm nhập cảng những sản 
phẩm làm ra từ sự cưỡng bức lao động. 

 
 

 

Sự đàn áp người Duy Ngô Nhĩ 
có hệ thống của Đảng Cộng Sản 
Trung Quốc (ĐCSTQ) không 
thể chối bỏ được, và sự bóc lột 
và cưỡng bức lao động người 
Duy Ngô Nhĩ quá rõ ràng. Theo 
thống kê của Liên Hiệp Quốc, 
hơn một triệu người đã bị lùa 
vào các trại cải tạo khắp nơi tại 
vùng Tân Cương. 

Bộ Trưởng An Ninh Quốc Gia 
Hoa Kỳ Robert O’Brien vừa 
tuyên bố rằng ĐCSTQ đang gây 
ra những tội ác gần giống như 
việc diệt chủng qua cách đối xử 
với người Hồi Giáo tại vùng Tân 
Cương. 

Ông O’Brien nhắc đến việc Hải 
quan Hoa Kỳ đã tịch thâu một số 
lượng sản phẩm tóc khổng lồ 
làm bằng tóc người từ Tân 
Cương hồi tháng Sáu vừa qua bị 
nghi là do sự cưỡng bức lao 
động. 

Hội Phụ Nữ Úc Tangritagh kêu 
gọi mọi người đừng nhắm mắt 
làm ngơ với cách thủ lợi bằng 
cưỡng bức lao động qua hiệp 
định thương mại tự do với 
ĐCSTQ. 

Hội cũng kêu gọi chúng ta hãy tranh đấu cho tự do, dân chủ và nhân quyền qua 
việc ký vào thỉnh nguyện thư trên mạng sau đây: 

https://www.rexpatrick.com.au/stop_modern_slavery  


