
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, 11/04/2021 
 •  Địa điểm: Trung Tâm Sinh Hoạt CĐNVTDUC/NU 
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 

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

Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương - 2021 
HĐQT trân trọng kính mời quý đồng hương đến tham dự Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương 
- Việt Lịch 4900. Chương trình năm nay sẽ được tổ chức như sau: 

• Thời gian:   2g chiều Chủ Nhật 18/04/2021 
Sau nghi thức Tế Tổ, xin mời quý vị ở lại cùng hưởng lộc Tổ 

• Địa điểm:   Trung Tâm Sinh Hoạt CĐNVTDUC/NC 
Vì những giới hạn của COVID-19, xin quý đồng hương ghi danh tham dự qua 
đường dẫn https://hungvuong2021.eventbrite.com.au/ hoặc liên lạc với cô Kim 
Thoa qua số điện thoại 0437 534 547. 

 

BTC hoan nghênh mọi đóng góp cho cúng lễ và tế Tổ như hoa quả cho bàn thờ 
Tổ v.v, xin quý vị liên lạc với cô Kim Thoa. 
Kính mời tất cả quý đồng hương, quý hội đoàn, đoàn thể dành chút thời giờ 
cùng nhau đến tham dự Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương 2021. 

Trân trọng kính chào, 
Hồ Thái Phụng - Trưởng Ban Tổ Chức  
M: 0423 444 043 hoặc E: phung.ho@sa.vnca.org.au  

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

Ngày Quốc Hận 30 Tháng 4 - 2021 
Kính mời quý đồng hương đến tham dự buổi tưởng niệm Ngày Quốc Hận 30/04, 
do CĐNVTDUC/NU phối hợp cùng với Hội Cựu Quân Nhân QLVNCH/NU tổ chức.  
Chương trình gồm có hai phần: 

1. Nghi thức thượng kỳ  
• Thời gian: 11g sáng Thứ Sáu 30/04/2021 
• Địa điểm: Tượng Đài Chiến Sĩ Việt Úc  

Victoria Drive, Torrens Parade Ground, Adelaide SA 5000 
Mọi chi tiết xin liên lạc Ông Ninh Duy Định 0469 340 176.  

2. Chương trình tưởng niệm  
• Thời gian:  6g30 tối Thứ Sáu 30/04/2021 
• Địa điểm: Trung Tâm Sinh Hoạt CĐNVTDUC/NC 

62 Athol Street, Athol Park SA 5012 
Vì những giới hạn của COVID-19, xin quý đồng hương ghi danh tham dự 
qua đường dẫn https://blackapril2021.eventbrite.com.au hoặc liên lạc 
với cô Kim Thoa qua số điện thoại 0437 534 547. 

Ngày 30/04 là một mốc điểm quan trọng đối với người Việt tỵ nạn chúng ta. 
Kính mong quý vị và các bạn trẻ dành thời giờ đến tham dự. 

Trân trọng kính chào, 
Hồ Thái Phụng - Trưởng Ban Tổ Chức 
M: 0423 444 043 hoặc E: phung.ho@sa.vnca.org.au  


