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Do ảnh hưởng của dịch Covid, tiệc Tất 
Niên 2020 của Cộng Đồng (CĐ) đã được 
dời từ cuối năm 2020 sang đầu năm 
2021. Tiệc Tất Niên theo thông lệ được 
CĐ tổ chức vào mỗi cuối năm để có dịp 
gặp gỡ và cảm ơn quý nhân viên Văn 
Phòng Phúc Lợi, quý thầy cô của trường 
Việt Ngữ Cộng Đồng, cũng như anh chị 
em thiện nguyện viên đã nhiệt tâm giúp 
đỡ các sinh hoạt CĐ suốt năm qua. 
Trong buổi tiệc này, Hội Đồng Quản Trị 
đã trao những phần thưởng sau đây cho 
quý nhân viên, giáo viên và thiện nguyện 
viên đã có những đóng góp đáng kể cho 
cộng đồng chúng ta. 

1.  Phục Vụ Thâm Niêm 
-  Bà Trần Thị Tuyết (10 năm) 
-  Ông Lê Thế Hùng (10 năm) 
-  Ông Phan Văn Phước (10 năm) 
-  Mr. Brian Schubert (15 năm) 
-  Ông Lê Quang Thừa (15 năm) 
-  Ms. Gianna Zybert (15 năm) 
-  Bà Nguyễn Thị Mộng Lan (23 năm) 
-  Bà Nguyễn Thị Dậu (24 năm) 
-  Bà Đỗ Thị Thanh Luyến (27 năm) 
-  Bà Nguyễn Thị Bạch Tuyết (28 năm) 
-  Ông Lê Thượng Vị (30 năm) 

2.  Đóng Góp Xuất Sắc 
-  Ông Triết Trương - Thiện Nguyện Viên 

Xuất Sắc Nhất 2020. 
. 

-  Cô Lương Thúy Loan - Giáo Viên Xuất 
Sắc Nhất 2020. 

-  Mr. Heman Gautam - Nhân Viên Xuất 
Sắc Nhất 2020. 

3. Giải danh dự nhất, "Thành Viên Xuất 
Sắc Nhất của Cộng Đồng Người Việt Tự 
Do Úc Châu - Nam Úc 2020": 
-  Đồng hạng nhì là Ông Lâm Sao và Ban 

Tổ Chức Hội Chợ Tết 2020. 
- Cô Mỹ Thuyên Angel Hà, giáo viên 

trường Việt Ngữ Cộng Đồng, đã được 
bầu chọn là Thành Viên Xuất Sắc Nhất 
năm 2020. 

4. Cuối cùng, để ghi nhớ công sức của 
một thành viên đã sinh hoạt lâu năm và 
tận tụy nhất của cộng đồng chúng ta. 
Ông là chủ tịch đời thứ ba của Cộng 
Đồng vào năm 1980 và chịu trách nhiệm 
3 nhiệm kỳ liên tiếp. Sau khi mãn nhiệm, 
ông tiếp tục phục vụ nhiệt tình qua tất 
cả các đời chủ tịch từ đó đến nay. 
Đam mê, tận tâm, chu đáo và khôn 
ngoan, ông là một tình nguyện viên thật 
đặc biệt và hiếm có, rất xứng đáng được 
tuyên dương với giải Outstanding 
Service Award. Đó là ông Trần Văn Nhu. 

Hội Đồng Quản Trị xin chân thành cảm 
ơn sự đóng góp của tất cả quý vị. 

HĐQT CĐNVTDUC/NU 
.

Văn Phòng Phúc Lợi 
Cộng Đồng Người Việt Tự Do Úc Châu / Nam Úc 

KHÓA HỌC ANH VĂN & ĐIỆN TOÁN 2021 

Nhằm mục đích nâng cao kiến thức và kỹ năng căn bản điện toán và 
Anh văn cho đồng hương, Văn Phòng Phúc Lợi CĐNVTDUC/NU có 
mở những lớp căn bản Điện Toán và Anh Văn hàng tuần trong năm 
2021, bắt đầu từ ngày 11/01/2021. 

Tại Trung Tâm Sinh Hoạt 
Cộng Đồng Người Việt Tự Do Úc Châu / Nam Úc 

62 Athol Street, Athol Park SA 5012 

KHÓA ANH VĂN 
Giáo Viên: Cô Gianna Zybert 

Anh Văn Căn Bản : Thứ Hai hàng tuần 
Thời gian: từ 9g30 sáng đến 12g30 trưa 

Anh Văn Nâng Cao : Thứ Tư hàng tuần 
Thời gian: từ 9g30 sáng đến 12g30 trưa 

KHÓA ĐIỆN TOÁN 
Giáo Viên: Chú Trung Trần 

Thứ Năm hàng tuần 
Thời gian: từ 9g30 sáng đến 12g30 trưa 

Nếu quí vị có máy laptop cá nhân và sẵn sàng mang theo học, xin cho 
chúng tôi biết khi ghi danh. 

Ðể biết thêm chi tiết và lấy đơn ghi danh, xin liên lạc với Văn Phòng 
Phúc Lợi tại trung tâm sinh hoạt CÐNVTDUC/NU hoặc gọi điện thoại số 
8447 8821.

 

 

Kính thưa quý phụ huynh và thiện nguyện viên, 
Trường VNCĐ sẽ khai giảng vào thứ Bảy, Ngày 06 Tháng 02 Năm 2021. 
• Địa chỉ của Trường VNCĐ: 253 Torrens Rd, West Croydon 

(xin đậu xe dọc theo và vào cổng trường trên đường Croydon Ave) 

• Các lớp Toán (Lớp 1 - 11):  từ 12g30 trưa đến 2g00 chiều 
• Lớp Sơ Ấu:     từ 12g30 trưa đến 2g00 chiều 
• Các lớp Việt Ngữ (Vườn Trẻ - Lớp 11):  từ 2g15 chiều đến 4g30 chiều 

Ghi Danh Trực Tuyến (chỉ áp dụng cho các học sinh học Việt văn) 
Năm nay, Hiệp Hội Các Trường Sắc Tộc Nam Úc (ESASA) yêu cầu tất cả phụ huynh 
phải ghi danh học cho con em mình qua phương cách trực truyến (online 
enrolment) TRƯỚC KHI các em vào lớp. 
Lý do chánh yếu của yêu cầu này là ESASA chỉ bảo hiểm cho con em của chúng ta 
trong trường hợp rủi ro, NẾU chúng đã được ghi danh chính thức vào hệ thống điện 
toán của họ. 

 

Xin quý phụ huynh theo đường dẫn dưới đây (dùng Google Chrome hoặc Internet 
Explorer, tránh dùng Safari) để hoàn tất thủ tục ghi danh cho con em mình vào 
Trường Việt Ngữ Cộng Đồng. 

http://enrolments.esasa.asn.au/?schoolid=e85 
Vì hệ thống này sẽ không cho chúng ta lưu lại (save) và tiếp tục sau đó, cho nên 
trước khi bắt đầu, phụ huynh cần chuẩn bị những chi tiết sau để có thể hoàn tất 
việc ghi danh trong một lần: 
Ngày và năm sinh; Nơi sinh; Tên trường chính mạch và lớp mà con em đang theo 
học; Chi tiết sức khỏe mà nhà trường cần lưu ý (nếu có); Địa chỉ liên lạc trong 
trường hợp khẩn cấp; Quyết định tòa án (nếu có tranh chấp trong gia đình). 
 

 
Ngày Khai Giảng - chuyển tiếp vào lớp mới 
Thầy cô giáo Việt văn của năm học 2020 (năm ngoái) đã gởi điện thư đến 
quý phụ huynh và các em học sinh lớn tuổi để thông báo chi tiết về phương 
cách ghi danh trực tuyến. 
Sau đó, để đóng học phí, vui lòng đến gặp giáo viên của lớp học năm 2021. 
Hôm khai giảng, xin quý phụ huynh đưa con em mình đến gặp thầy cô cũ 
của năm học 2020 ở sân trường. Tại đây, nhân viên Ban Giám Hiệu sẽ giúp 
đưa các em đến đúng lớp mới cho năm 2021. 
Riêng các học sinh mới ghi danh học lần đầu tại trường Việt Ngữ Cộng Đồng, 
các em sẽ được đưa vào văn phòng để hoàn tất thủ tục ghi danh và gởi đến 
lớp. 

Học phí niên học 2021: 

Các Lớp Toán Tiểu Học  (Lớp 1 - 7) $250 một năm 

Các Lớp Toán Trung Học  (Lớp 8 - 11) $300 một năm 

Lớp Việt Ngữ  (Sơ Ấu) $100 một năm 

Các Lớp Việt Ngữ  (Vườn Trẻ - Lớp 11) $60 một năm 

Du Học Sinh $200 một năm 

Xin lưu ý:  Khi đến ghi danh, xin quý phụ huynh vui lòng mang theo tiền 
mặt, đúng với số tiền cần đóng học phí cho các em (chúng tôi không có 
phương tiện thanh toán bằng EFTPOS hoặc thẻ tín dụng). 
Nếu có thắc mắc hay ý kiến, xin vui lòng liên lạc với chúng tôi qua điện thư 
VCS@sa.vnca.org.au, Ban Giám Hiệu sẽ cố gắng hồi âm quý vị trong thời hạn 
sớm nhất. 

Trân trọng kính chào, 

Trần Kim Khuyên 
Hiệu Trưởng 

TRƯỜNG VIỆT NGỮ CỘNG ĐỒNG 
Vietnamese Community School in SA – E85 

253 Torrens Rd, West Croydon SA 5008 
Email: vcs@sa.vnca.org.au  
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Tiệc Tất Niên 2020 - Tân Niên 2021


