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Xin chia sẻ cảm nghĩ của một cô giáo 
trường Việt Ngữ Cộng Đồng đến quý 
đồng hương Nam Úc.  
Một phần để cảm ơn những đóng góp 
quý giá của cô hiệu trưởng hơn 2 năm 
qua.  
Nhưng phần lớn hơn xin gởi đến gia đình 
của cô - những người đã chịu rất nhiều 
thiệt thòi - lòng biết ơn của các em học 
sinh, phụ huynh, thiện nguyện viên, thầy 
cô của trường và nhất là hội đồng quản 
trị Cộng Đồng. 

🌹 Một Thoáng Suy Tư... 

Tôi không thể viết hết những gì mình 
cảm nhận, một phần nào đó thôi! Xin 
gởi lại nơi đây cùng các bạn. 
Từ những bức ảnh của trường Việt Ngữ 
Cộng Đồng, mấy ngày nay chuyển vào 
trang FB, nghe và thấy bạn bè hầu như 
rất vui, và có thêm nhiều người cũng tỏ 
ra ngưỡng mộ, thông qua những 
comment, like... 
Những bức ảnh tô đậm sức sống của 
một nhóm người, không hề nhỏ(!) làm 
việc chung, cùng vui chơi chung, một 
cách hòa ái, bên cạnh cô hiệu trưởng 
Quin Trần - trẻ trung, duyên dáng và, 
cũng chịu “quậy” khi có cơ hội. 

Cô Quin Trần, một người phụ nữ trẻ 
đầy tài năng, thực sự đã mang lại làn 
gió mới cho ngôi trường mà chúng tôi 
đang cộng tác. Không thể phủ nhận nơi 
cô, ngoài tài quản lý giỏi, với vai trò 
hiệu trưởng, cô rất ư là tinh tế, biết làm 
thế nào để vừa động viên, vừa khéo léo 
để khơi gợi sự hăng say, vui thích cùng 
làm việc của anh chị em giáo viên. Nhất 
là đối với những giáo viên Toán, tuổi 
đời còn khá trẻ như bạn Nghi Châu, 
Thuyên Hà, Cindy... 
Tôi nhớ có lần nghe cô nói “Quin trở lại 
làm việc cho trường, với ước muốn để 
giới trẻ noi theo. Sau nầy, khi các em 
học xong, các em nghĩ tới cộng đồng 
người Việt, các em quay lại đóng góp 
khả năng của mình, để xây dựng nhà 
trường nói riêng, và có thêm cơ hội tiếp 
xúc, nhằm giúp cộng đồng của mình 
nhiều việc khác nữa.” 
Tôi thật sự xúc động khi nghe cô bộc 
bạch. Bỗng mến và quý cô hiệu trưởng 
nhiều hơn. Và, cũng từ đó, trong lòng 
cảm thấy vui thêm, mỗi khi bước chân 
đến trường. Vì nơi nầy, ngoài học sinh, 
tôi còn có nhiều người bạn, cùng một 
tấm lòng và một ước mơ chung khi đến 
với bọn trẻ. 
Lê Châu Hồng. 

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 điện thoại 8447 8821. 

-----=====----- 

Quán Phở Cộng Đồng Nghỉ Tết 
Xin thông báo: Quán sẽ đóng cửa hai ngày thứ Bảy, 13/02/2021 

 và Chủ nhật, 14/02/2021; sau đó sẽ mở cửa lại vào thứ Bảy, 20/02/2021. 

Quán sẽ mở cửa từ 10g sáng đến 2g chiều vào thứ Bảy và Chủ Nhật hàng tuần. 
Tại Trung Tâm Sinh Hoạt Cộng Đồng: 62 Athol Street Athol Park. 

Xin chân thành cảm ơn quý đồng hương đã ủng hộ. 

Một Thoáng Suy Tư...


