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Ngày Quốc Khánh Úc 2021 
Kính thưa quý đồng hương, 

Ngày Quốc Khánh Úc năm nay, Australia Day 2021, vì đại dịch COVID nên cách 
tổ chức sẽ có phần thay đổi. Năm nay sẽ không có diễn hành như mọi năm, 
nhưng sẽ có các sinh hoạt nhỏ ở một vài địa điểm trong city. Quý vị có thể theo 
dõi các thông tin trên trang mạng và Facebook của Australia Day Council of SA. 

CĐ chúng ta sẽ tham dự vào trình diễn nấu ăn tại Central Market, nhóm múa 
Cultural và Modern Dance của Trường Việt Ngữ CĐ sẽ trình diễn tại Rundle Mall, 
và đại diện CĐ trong chương trình tại Entertainment Centre.  

Ngoài ra, CĐ chúng ta có nhận được một khoản tài trợ để tổ chức ăn mừng Quốc 
Khánh Úc nhưng CĐ sẽ dùng số tiền này vào hai việc: 

1. Tặng phần ăn trưa cho các nhân viên cấp cứu tại Nam Úc để tỏ lòng cảm ơn 
những vị đã hy sinh bảo vệ cho chúng ta trong những thời gian nước Úc bị lũ 
lụt, cháy rừng và COVID. Đồng thời cũng để tỏ lòng cảm ơn đến nước Úc đã 
giúp đỡ CĐ người Việt chúng ta trong hơn 40 năm qua. 

2. CĐ cũng sẽ có chương trình dành cho đồng hương đến chung vui vào ngày 
Australia Day. 

Australia Day free sausage sizzle and bubble tea event 
Thời gian:  1g - 4g chiều Thứ Ba 26/01/2021  
Địa điểm: Trung Tâm Sinh Hoạt CĐNVTDUC/NU 
  62 Athol Street, Athol Park SA 5012 

Vì các giới hạn số người tham dự những sinh hoạt trong thời gian COVID, 
chương trình free sausage sizzle và bubble tea sẽ được chia ra thành hai phiên. 
Mỗi phiên sẽ có 200 phần để ghi danh. Xin quý vị ghi danh trễ nhất là Thứ Bảy 
24/01/2021 qua trang mạng sau đây: 

https://www.eventbrite.com.au/e/australia-day-celebrations-at-the-
vietnamese-community-centre-tickets-128384705109?aff=ebdssbeac 

 

Để được cập nhật những thông tin mới nhất, quý vị có thể theo dõi trang 
Facebook của CĐ hoặc xin  liên  lạc  với cô Thái Phụng.  

Trân trọng kính chào, 

Thái Phụng  
Trưởng Ban Tổ Chức  
M: 0423 444 043 hoặc E: phung.ho@sa.vnca.org.au 
 

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 là $13. Mong quý đồng hương thông cảm và tiếp tục ủng hộ. 

HĐQT CĐNVTDUC/NU 


