
Kính Thưa Quý Hội Đoàn, Đoàn Thể và Quý Đồng Hương, 

V/v - Cập nhật thông tin về việc Du Học Sinh nhục mạ Cờ vàng tại 
Marrickville NSW. 
Sau 17 ngày BCH CĐNVTD NSW làm Thỉnh Nguyện Thư để yêu cầu Bộ Di Trú 
hủy visa của những cá nhân nhuc mạ Cờ Vàng, chúng tôi đã nhận đươc trên 
16,000 chữ ký ủng hộ  từ quý đồng hương xa gần  trong và ngoài nước Úc. 
80% chữ ký là từ Úc và 20% là từ của nhiều nước khác trên thế giới. BCH CĐ 
xin gừi lời tri ân đến tất cả toàn thể đồng hương đã ủng hộ để chúng ta cùng 
khẳng dịnh lập trường chính trị của Cộng Đồng. 

Và cũng sau khi được xác nhận từ phía Lực Lượng cảnh sát đơn vị Chống hận 
thù là hồ sơ của vụ việc này đã được đề nghị đến Bộ Nội An để thẩm vấn và 
điều tra, hôm 24/5 vừa qua chúng tôi đã chính thức gửi văn thư đến Tổng 
Trưởng Di Trú Alex Hawke để yêu cầu xem xét về sự việc và hủy visa của 
những đương sự. Chúng tôi cũng đã đính kèm tất cả những lá thư ủng hộ từ 
các Hội Đoàn, Tổ chức, Cộng Đồng, chính giới ở Úc, cũng như từ  Hoa Kỳ và 
Châu Âu đến Tổng Trưởng. Đăc biệt nhất là lá thư ủng hộ rất mạnh mẽ của 
Hội Cựu Chiến Binh Úc tại Chiến trường Việt Nam, cực lực lên án những hành 
động này. Song Song với những thư trên chúng tôi cũng đã gứi những chi tiết 
về số liệu của Thỉnh Nguyện Thư đến Ông. 

Chúng tôi sẽ tiếp tục kêu gọi sự ủng hộ và vận động chính giới của lưỡng đảng 
tại Quốc hội Liên Bang về vụ việc này trong những ngày tới. 

Trân Trọng. 

Paul Huy Nguyễn 

Chủ Tịch CĐNVTD NSW 

Buổi Thắp Nến Tưởng Niệm Biến Cố Thiên An Môn 
Kính mời quý đồng hương tham dự buổi thắp nến đánh dấu 32 năm kỷ niệm 
biến cố tàn khốc và đẫm máu tại quảng trường Thiên An Môn vào năm 1989. 
Buổi thắp nến do cộng đồng người Hồng Kông tại Adelaide tổ chức trước lãnh 
sự quán Trung Cộng tại Nam Úc với các chi tiết như sau: 

• Thời gian: Thứ Sáu, 4/06/2021, từ 6:30pm đến 8:30pm 
• Địa điểm: 81-83 Fifth Avenue, Joslin SA 5070 

Xin quý vị lưu ý là ban tổ chức yêu cầu chỉ sử dụng nến điện và giới hạn việc hô 
hào khẩu hiệu để giảm thiểu sự ồn ào trong khu dân cư. 
Buổi thắp nến tưởng niệm sẽ được tổ chức theo đúng những quy định hướng 
dẫn về COVID SAFE của chính phủ tiểu bang Nam Úc: https://www.covid-
19.sa.gov.au/restrictions-and-responsibilities/activities-and-gatherings. 
Nếu quý đồng hương muốn tìm hiểu thêm về biến cố lịch sử thảm khốc ngày 4 
tháng 6 năm 1989 tại Bắc Kinh, xin vào xem trang mạng wikipedia: 
https://en.wikipedia.org/wiki/1989_Tiananmen_Square_protests. 
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