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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:  12g30 đến 2g30 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 

Quán Phở 
Kính thưa quý đồng hương, 
Sau một thời gian dài đóng cửa vì dịch COVID-19 và cũng để nghiên cứu xem phương 
cách điều hành nào tốt nhất để kiếm tài chánh hỗ trợ các sinh hoạt hàng năm của cộng 
đồng như Tết Nguyên Đán, Tết Trung Thu, Giỗ Tổ Hùng Vương, v.v. HĐQT đã tái tổ chức 
nhân sự, điều kiện và cách quản lý để mở cửa Quán Phở phục vụ đồng hương. 
Quán Phở sẽ bắt đầu được mở cửa lại vào ngày thứ Bảy, 30.01.2021. 
Xin quý đồng hương lưu ý, khác với thời gian trước, Quán Phở sẽ chỉ mở cửa vào thứ Bảy 
và Chủ nhật hàng tuần từ 10g sáng đến 2g chiều và không mở cửa vào ngày thứ Sáu. 
Do giá nguyên liệu gia tăng trong gần một năm qua, giá một tô phở hay một dĩa cơm sẽ 
tăng lên thành $13. Mong quý đồng hương thông cảm và tiếp tục ủng hộ. 
HĐQT CĐNVTDUC/NU 

Chúc Mừng Giáo Viên Trường Việt Ngữ Cộng Đồng 
Hội Đồng Quản Trị CĐNVTDUC/NU cùng Ban Giám Hiệu, Phụ Huynh Học Sinh, Giáo 
Viên và các em học sinh Trường Việt Ngữ Cộng Đồng xin chúc mừng: 

Cô Đỗ Thị Thanh Luyến và Cô Lại Thanh Trúc Jeannie 
đã nhận được bằng khen “Giáo Viên Xuất Sắc Các Trường Sắc Tộc Nam Úc 2020” 
từ Hiệp Hội Các Trường Sắc Tộc Nam Úc. 
Hội đại diện trên một trăm trường sắc tộc, với gần một ngàn giáo chức, dạy 52 
ngôn ngữ cho hàng ngàn em học sinh. Năm nay có 11 thầy cô được đề cử từ các 
trường dạy tiếng Hy Lạp, Nhật Bản, Hung Gia Lợi, Việt Nam… 
Kết quả được công bố vào ngày Thứ Sáu, 18 tháng 12 năm 2020 là hai cô thuộc 
trường Việt Ngữ Cộng Đồng đã thắng giải “Giáo Viên Xuất Sắc Các Trường Sắc Tộc 
Nam Úc 2020” cho cả hai bậc Trung Học và Tiểu Học. 
Đây là niềm hãnh diện cho Cộng Đồng Người Việt tại Nam Úc nói chung, và Trường 
Việt Ngữ Cộng Đồng nói riêng. Vinh dự hơn nữa là quý thầy cô của trường đã đoạt 
giải thưởng này liên tiếp 3 năm vừa qua: 

- Thầy Lê Thượng Vị: Giáo Viên Xuất 
Sắc Các Trường Sắc Tộc 2018 - bậc 
Trung Học 

- Cô Trần Thị Kim Khuyên: Giáo Viên 
Xuất Sắc Các Trường Sắc Tộc 2018 - 
bậc Tiểu Học 

- Cô Bùi Thị Bích Phượng: Giáo Viên 
Xuất Sắc Các Trường Sắc Tộc 2019 - 
bậc Trung Học 

Xin chúc mừng cùng quý thầy cô. 
Trong hình là ông Paul Demetriou 
OAM, Phó chủ tịch Hiệp Hội Các 
Trường Sắc Tộc Nam Úc, trao tặng 
bằng khen cho hai giáo viên thắng giài 
cho năm 2020. 
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