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Phiên Họp Khoáng Đại 

Hội Đồng Quản Trị (HĐQT) trân trọng kính mời đại diện các hội đoàn, các tổ 
chức đấu tranh, các gia đình quân đội và quý đồng hương đến tham dự phiên 
họp khoáng đại định kỳ mỗi ba tháng được tổ chức như sau: 

 •  Thời gian:  12g đến 2g chiều Chủ Nhật, 10.01.2021 

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

Trong phiên họp này, HĐQT sẽ báo cáo những việc làm đã được thực hiện trong 
ba tháng qua. Ngoài ra, HĐQT cũng sẽ trình bày sơ lược những kinh nghiệm thu 
được trong việc tổ chức Hội Chợ Tết trong ba năm qua và những thay đổi về 
phương cách cũng như nhân sự của Ban Tổ Chức Hội Chợ Tết trong tương lai. 

Trong tinh thần sinh hoạt dân chủ, HĐQT mong quý đồng hương dành thì giờ 
đến tham dự vì đây chính là hình thức đóng góp thiết thực để cộng đồng chúng 
ta trở nên vững mạnh hơn. 

Nếu có thắc mắc hay đóng góp ý kiến, xin quý đồng hương vui lòng gửi thư đến 
trụ sở CĐNVTDUC/NU hoặc gửi email đến địa chỉ: 
ykiendonghuong@sa.vnca.org.au. 

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

HĐQT CĐNVTDUC/NU 

 

 

Dự Luật Cấm Các Sản Phẩm Từ Tân Cương 

Kính thưa quý đồng hương, 

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

Việc di chuyển tự do bị hạn chế 
tối đa, người dân phải chịu  
giám sát chặt chẽ và bị đàn áp 
dã man. Các cơ quan nhân 
quyền quốc tế cũng đã xác nhận 
điều này. 

Ông Rex Patrick là một Thượng Nghị Sĩ (TNS) Quốc Hội Liên Bang đại diện cho 
Tiểu Bang Nam Úc kể từ năm 2017. Ông vừa trình trước Quốc Hội một dự luật 
nhằm ngăn cấm việc nhập cảng các sản phẩm làm ra bằng sự cưỡng bức lao 
động từ Tân Cương và các vùng khác của Trung Quốc.  
Tuy nhiên dự luật này đang rất cần thêm sự ủng hộ của nhiều người dân Úc qua 
việc ký vào thỉnh nguyện thư yêu cầu chính phủ Úc lắng nghe và thông qua bản 
dự luật này. 

TNS Rex Patrick cho rằng đây là một việc làm đi ngược lại với tất cả các giá trị 
nhân quyền nếu chính phủ và người dân Úc nhắm mắt làm ngơ với cách thủ lợi 
từ sự cưỡng bức lao động qua hiệp định thương mại tự do với ĐCSTQ. 

Ông kêu gọi mọi người chúng ta cùng nhau lên tiếng chống lại sự đàn áp và 
ngược đãi hàng trăm ngàn người Duy Ngô Nhĩ tại Tân Cương, với những tài liệu 
chứng cứ rõ ràng. 

Chúng tôi xin kêu gọi quý đồng hương hãy ủng hộ cho dự luật này bằng cách ký 
vào thỉnh nguyện thư trên trang mạng sau đây: 
https://www.rexpatrick.com.au/stop_modern_slavery. 

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

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


