b.

UỶ BAN TỔ CHỨC BẦU CỬ Nhiệm Kỳ 25
Thông Báo Số 4
Uỷ Ban Tổ Chức Bầu Cử (UBTCBC) xin trân trọng thông báo cùng Quý Đồng Hương
và các bạn trẻ một số chi tiết về Đại Hội Bầu Cử nhiệm kỳ 25 của Hội Đồng Quản Trị/
Cộng Đồng Người Việt Tự Do Úc Châu/Nam Úc (HĐQT/CĐNVTDUC/NU) như sau:
1.

2.

ĐẠI HỘI BẦU CỬ NHIỆM KỲ 25
Thời gian: Thứ Bảy 13/11/2021, 9:00am – 6:00pm
Địa điểm: Trung Tâm Sinh Hoạt Cộng Đồng, 62 Athol street, Athol Park SA 5012
(*) Nếu có lệnh phong toả hay cách ly từ chính phủ Nam Úc do đại dịch Covid, Đại Hội Bầu
Cử có thể phải dời đến một thời điểm khác. Khi đó UBTCBC sẽ thông báo đến Quý Đồng
Hương qua những phương tiện liên lạc và truyền thông khác nhau.
THỂ THỨC NỘP ĐƠN ỨNG CỬ HĐQT:
a. UBTCBC sẽ nhận đơn ứng cử hạn chót vào lúc 5g chiều, Thứ Sáu 15/10/2021
b. Mẫu đơn và địa điểm nộp đơn tại Văn Phòng Cộng Đồng, 62 Athol Street, Athol Park

3. NGÂN SÁCH HỖ TRỢ CÁC LIÊN DANH RA ỨNG CỬ
Nhằm tạo điều kiện cho nhiều thành viên ra gánh vác trách nhiệm lãnh đạo Cộng Đồng, qua
đề nghị của HĐQT đương nhiệm và Ban Cố Vấn , UBTCBC sẽ có ngân sách hỗ trợ cho các
liên danh ứng cử. Quy chế hỗ trợ được đăng chi tiết trong Thông Báo #2 lưu trữ trên trang
https://www.sa.vnca.org.au/vi/trang-nha/
4. QUYỀN VÀ THỂ THỨC BẦU CỬ:
Điều 39 - Quyền và thể thức bầu cử
a. Tất cả các Thành Viên Chính Thức (#) từ 18 tuổi trở lên đều có quyền đi bầu trong ngày
Đại Hội Bầu Cử.
b. HĐQT được bầu theo thể thức trực tiếp, liên danh, và bằng phiếu kín.
(#) Điều 8 - Thành Viên Chính Thức
Thành Viên Chính Thức của Cộng Đồng phải hội đủ tất cả các điều kiện như sau:
1. Là người Úc gốc Việt hoặc thường trú nhân người Việt tại Úc.
2. Đang cư ngụ tại Tiểu Bang Nam Úc.
3. Đồng ý chấp hành tất cả các điều khoản trong bản Nội Quy hiện hành.
5. CÁC GIẤY TỜ CỬ TRI CẦN CÓ
Để có thể xác nhận tính hợp lệ của cử tri theo Điều 8 và Điều 39a của bản Nội Quy Cộng
Đồng hiện hành, khi đi bầu xin Quý Đồng Hương mang theo:
a. Thẻ Medicare (Medicare Card): để chứng minh người Úc gốc Việt
➢ Xin Đồng Hương lưu ý Thẻ Medicare là điều kiện bắt buộc

a.
b.

Bằng Lái Xe (Driver Licence) hay Proof of Age Card: xác nhận hình, tên tuổi và địa chỉ của
cử tri hiện diện
➢ Những cử tri không có Bằng Lái Xe: phải mang theo những giấy chứng minh
khác để đối chiếu tên tuổi và địa chỉ cho hợp lệ như:
Sổ Thông Hành (Passport): đối chiếu hình và tên tuổi cùng với
Thẻ Pension hay hoá đơn có địa chỉ: (như Gas/Điện/Điện thoại, Giấy Council, Bank
Statement... ) để xác định địa chỉ tại Nam Úc

6. NỘI QUY VÀ THÔNG BÁO BẦU CỬ
Quý Đồng Hương có thể tham khảo Nội Quy Cộng Đồng cùng tất cả các thông báo của UBTCBC
Nhiệm Kỳ 25 tại website Cộng Đồng https://www.sa.vnca.org.au xem trang đầu và mục Giới
Thiệu.
7. TINH THẦN THAM GIA TÍCH CỰC

Nhằm khuyến khích sự quan tâm và tinh thần tham gia tích cực vào Đại Hội Bầu Cử,
UBTCBC sẽ gởi đến Quý Đồng Hương một số dữ kiện về quá trình thành lập Cộng Đồng
Nam Úc chúng ta cũng như một số quan niệm về phương cách bầu cử dân chủ.
Qua đây, UBTCBC sẽ có một câu hỏi đố vui có
thưởng cho mỗi tuần.
✓

3 câu trả lời đúng và sớm nhất email đến
ubtcbc2021@gmail.com sẽ được giải
thưởng là một phiếu ăn tại Quán Phở
Cộng Đồng.

Câu hỏi cho kỳ này là:
“Kể tên 8 vị chủ tịch tiền nhiệm
đã dấn thân gánh vác trách
nhiệm Cộng Đồng Nam Úc?”
(Gợi ý: Xem website Cộng Đồng)

“Cộng Đồng Người Việt Tự Do Úc Châu/Nam Úc được thành lập từ năm 1978 khi làn sóng người
Việt tị nạn bỏ nước ra đi tìm tự do để trốn tránh chế độ độc tài Cộng Sản. Cộng Đồng được thành
hình lúc ban đầu là để giúp đỡ người tỵ nạn mới đến định cư tại Nam Úc. Qua thời gian dần dần
cộng đồng phát triển lớn mạnh, do nhu cầu xã hội để thích ứng với cuộc sống trên đất mới, các
dịch vụ phúc lợi cũng được tăng thêm để phục vụ cho đồng hương Việt Nam và các sắc tộc bạn.
Bản Nội Quy của Cộng Đồng phân ra bốn lãnh vực chuyên biệt để điều hành như sau:
- Văn Phòng Phúc Lợi
- Trường Việt Ngữ Cộng Đồng
- Chương trình chăm sóc học sinh lúc nghỉ học
- Trung Tâm Sinh Hoạt Cộng Đồng
Hội Đồng Quản Trị Cộng Đồng có trách nhiệm tuyển dụng nhân sự làm việc cho tất cả các lãnh
vực nêu trên.
Việc điều hành các lãnh vực chuyên biệt trên đây thuộc các giám đốc do Hội Đồng Quản Trị
Cộng Đồng tuyển chọn. Các giám đốc điều hành công việc dựa theo bản điều lệ được quy định
của mỗi lãnh vực.”
(Trích website Cồng Đồng)

Trân trọng,
Adelaide 04/10/2021
Thay mặt UBTBCBC
Huỳnh Hoài Bảo Châu

Xin liên lạc: ubtcbc2021@gmail.com hay (08) 8447 8821

