
 

Thư Ngỏ & Mời Họp 
 
Hội Đồng Quản Trị và Ban Tổ Chức Hội Chợ Tết Nhâm Dần - Adelaide Tết 
Festival (ATF) 2022 tại Nam Úc, xin được gửi lời chào thân ái đến quý vị lãnh 
đạo tinh thần các tôn giáo, quý vị lãnh đạo các đoàn thể, gia đình quân đội, tổ 
chức đấu tranh, các cơ sở thương mại và quý đồng hương. Xin kính chúc quý 
vị nhiều sức khỏe, hạnh phúc và an khang.  

Chúng tôi viết thư này để kêu gọi quý vị chung tay góp sức trong việc tổ chức 
ATF2022. ATF là một lễ hội văn hóa của dân tộc, cũng là dịp để đồng hương 
quây quần bên nhau, các gia đình hướng về tổ tiên, và giới thiệu với con em 
những truyền thống tốt đẹp của dân tộc Việt - như ơn nghĩa sinh thành, uống 
nước nhớ nguồn, tôn sư trọng đạo. ATF cũng là dịp để tái hiện một phần quê 
hương, các truyền thống đầy nhân văn và lịch sử hào hùng của dân tộc Việt. 

ATF2022 kêu gọi sự đóng góp của quý đồng hương cùng các bạn trẻ trong 
việc tổ chức lễ hội quan trọng này. Đây cũng là dịp để phát triển tiềm năng 
kinh doanh ở thành phố Adelaide, vì vậy, sự đóng góp tài trợ của các cơ sở 
thương mại là điều mà chúng tôi hết lòng mong đợi. 

Để chuẩn bị cho ATF, chúng tôi trân trọng kính mời đại diện các đoàn thể, 
những thiện nguyện viên, quý đồng hương đã từng tham gia tổ chức ATF 
trong quá khứ đến tham gia buổi họp nhằm thảo luận, đóng góp về phương 
hướng, hình thức tổ chức Hội Chợ Tết Nhâm Dần 2022 với chi tiết như sau: 

• Thời gian: 5g30 chiều thứ Bảy, 25/9/2021 
• Địa điểm: Trung Tâm Sinh Hoạt Cộng Đồng 

62 Athol Street, Athol Park SA 5012 

Để ATF diễn ra thành công tốt đẹp, chúng tôi cần rất nhiều sự hỗ trợ từ mọi 
giới cho ngày lễ hội lớn nhất của người Việt tại Nam Úc, kính mong nhận được 
sự đóng góp từ quý đồng hương. 

Trân trọng kính chào và mong được gặp quý vị trong ngày họp đầu tiên sắp 
tới. 

HĐQT CĐNVTDUC/NU 

 

Sinh Hoạt Tết Trung Thu 2021 
 
Kı́nh thưa quý phụ huynh,  

Vì tình hình bất ổn của dịch COVID-19 tại Nam Úc, nên rất tiếc HĐQT đã phải 
quyết định hủy bỏ chương trình  tổ chức Tết Trung Thu như đã dự định trước 
đây tại Prospect Council Memorial Gardens.  Thật đáng tiếc, đây là năm thứ 
nhì cộng đồng chúng ta không thể mừng Tết Trung Thu, nhưng sức khỏe và 
sự an toàn của đồng hương là ưu tiên cao nhất. 

Tuy nhiên, Cộng Đo� ng sẽ có chương trı̀nh tặng quà cho các em từ 3 đe�n 16 
tuo� i.  Ban To�  Chức (BTC) sẽ có 300 túi quà mie�n phı́ để phát cho các em vào 
ngày Thứ Bảy 25/09/2021.  Xin quý phụ huynh ghi danh cho con em mı̀nh 
qua trang mạng Eventbrite https://2021tttshowbag.eventbrite.com.au để 
nhận được túi quà này. Hạn chót ghi danh là 10 giờ sáng, Thứ Bảy 
25/09/2021 hoặc đến khi he�t vé. Đặc biệt, chỉ trong một vài túi quà này sẽ 
có thêm một phiếu ăn do các nhà hàng thân hữu ủng hộ.   

Khi ghi danh, quý vị sẽ được nhận phiếu lãnh quà cho các con em của mình.  
Một điều rất quan trọng đó là, xin quý vị vui lòng lái xe đến đúng trong 
khoảng thời gian từ 2g30 đến 4g30 chie�u tại Trung Tâm Sinh Hoạt Cộng 
Đồng (TTSHCĐ).  Đe�  bảo vệ an toàn cho quý vị và các em, BTC sẽ phát quà 
theo phương cách "Drive-Thru" nên quý vị và các em không cần rời khỏi xe.  

Xin quý vị vui lòng lái xe từ Hanson Road vào Athol Street ve�  hướng TTSHCĐ 
và đậu xe�p hàng trước co� ng.  Sau đó chua�n bị sa�n vé ghi danh (đã in ra hoặc 
cho hiện trên điện thoại) đe�  được kie�m soát và tie�p tục lái vào bãi đậu xe theo 
hướng da�n của nhân viên.  Đe�  bảo đảm sự an toàn và lưu thông xe cộ, xin quý 
vị tuân theo sự hướng da�n của nhân viên.  

Ne�u quý vị muo� n bie� t thêm chi tie� t, xin liên lạc với cô Thái Phụng. 

Trân trọng kính chào, 

 
Thái Phụng 

Trưởng Ban Tổ Chức 

M: 0423 444 043 | E: phung.ho@sa.vnca.org.au 
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