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Phiên Họp Khoáng Đại 
Hội Đồng Quản Trị (HĐQT) trân trọng kính mời quý vị 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: 2g đến 4g chiều Chủ Nhật, 11 tháng 4 năm 2021 
 •  Địa điểm: Trung Tâm Sinh Hoạt CĐNVTDUC/NU 
  62 Athol Street, Athol Park 
Đây là cơ hội để quý đồng hương đóng góp ý kiến xây dựng cộng đồng và cũng 
là dịp để HĐQT trực tiếp trả lời những thắc mắc của quý đồng hương. 
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 điện thư đến địa chỉ: 
ykiendonghuong@sa.vnca.org.au. 
Trân trọng kính chào và mong gặp mặt quý đồng hương. 
HĐQT CĐNVTDUC/NU 

Cuộc Biểu Tình Trước Lãnh Sự Quán Trung Quốc 
Kính thưa quý đồng hương Nam Úc, 
Với mưu đồ bành trướng chính trị toàn cầu, chính quyền Trung cộng đã không 
ngừng tăng cường sự có mặt của đảng viên đảng cộng sản Trung Quốc, trên mọi 
phương diện, tại các thủ phủ và thành phố lớn của các quốc gia trên thế giới.  
Vào ngày 30/03/2021 tới đây, lãnh sự quán Trung cộng tại Nam Úc sẽ được chính 
thức khánh thành tại một khu vực dân cư với kiến trúc đồ sộ và một hệ thống an 
ninh quy mô, cùng với một đội ngũ cán bộ hơn 10 nhân sự. Nam Úc là một tiểu 
bang hiện đang có nhiều đề án quốc phòng quan trọng. Cho nên sự có mặt đông 
đảo của đảng viên Trung cộng là một điều đáng lo ngại cho an ninh quốc gia. 
Cùng với quan tâm được nêu trên, HĐQT tha thiết kêu gọi quý đồng hương và 
quý đoàn thể người Việt tỵ nạn chúng ta hãy mạnh dạn tham dự cuộc biểu tình 
ngày 30/03/2021 trước lãnh sự quán Trung cộng, để cùng hợp lực với các cộng 
đồng bạn lên án các hành động vi phạm nhân quyền tại Trung Quốc, âm mưu 
diệt chủng sắc dân Ngô Duy Nhĩ, đàn áp các phong trào dân chủ tại Hồng Kông 
và xâm phạm chủ quyền của các quốc gia lân cận. 

 

Mở cửa:  10g sáng – 2g chiều, Thứ Bảy & Chủ Nhật 

Trung Tâm Sinh Hoạt Cộng Đồng 
62 Athol Street Athol Park SA 5012 

Cơm tấm thập cẩm:  $13 
Phở đặc biệt:  $13 

Cơm tấm chay:  $12 


