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Kính thưa quý đồng hương, 

Tình hình dịch bệnh Covid-19 tại Nam Úc hiện đang ở mức xấu kỷ 
lục. Những luật lệ quy định về tập trung đám đông đang bị thay đổi 
theo từng biến chuyển của bệnh dịch. Vì những lý do này và vì sự 
an toàn cho sức khỏe của quý đồng hương, phiên họp khoáng đại 
mỗi 3 tháng vào ngày 16.01.2022 tới đây đã được hủy bỏ. 

Các bản báo cáo của Hội Đồng Quản Trị (HĐQT), Giám đốc Phúc Lợi 
và Hiệu trưởng trường Việt Ngữ Cộng Đồng được thu gọn lại để 
tường trình cùng quý đồng hương như sau. 

A. Hội Đồng Quản Trị 

1. Nội Vụ 

Sau kỳ bầu cử Cộng Đồng vào giữa tháng 11, 2021, bộ phận 
Nội Vụ của tân HĐQT đặt trọng tâm vào việc trồng hoa 
chung quanh Trung tâm Sinh hoạt Cộng đồng (TTSHCĐ) 
hầu làm tươi mát hơn nơi sinh hoạt thường xuyên của 
quý đồng hương. Và kế đến là nghiên cứu cất giàn dây leo 
phía sau Văn phòng Phúc lợi để nhân viên có chỗ nghỉ 
ngơi, ăn trưa ngoài trời. 

Ngoài ra để tiết kiệm cũng như đóng góp vào việc bảo vệ 
môi trường, chúng ta đã cho lắp ráp hệ thống điện mặt 
trời và thay toàn bộ đèn trong Trung tâm bằng bóng LED.  

Cộng Đồng cũng làm việc với văn phòng kiến trúc để lập 
ra kế hoạch chi tiết cho giai đoạn 1 của dự án tân trang 
Trung tâm. 

2. Ngoại Vụ 

Về mặt đối ngoại, đại diện Cộng Đồng đã đi 

• Gặp gỡ thưa chuyện cùng Thượng tọa Trụ trì Chùa 
Pháp Hoa, Đức Ông Quản nhiệm Cộng Đồng Công Giáo 
Việt Nam / Nam Úc, và quý cô bác cao niên trong các 
buổi sinh hoạt tại Cộng Đồng. 

• Họp với Bộ trưởng Đối lập Bộ Đa Văn hóa Sự vụ (Zoe 
Bettison), và với Thị trưởng HĐTP Charles Sturt để 
trình bày dự án tân trang TTSHCĐ. 

• Tham dự Đại hội Thường niên của Hội Bạn Thương Phế 
Binh, và tiệc của Hội Văn hóa Hồng Kông. 

• Tham dự phiên họp với Sở Thuế vụ Liên bang, và lễ ra 
mắt bia tưởng niệm nạn nhân bị bạo hành trong gia 
đình của HĐTP Charles Sturt. 
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3. Kế Hoạch 

Dịch Covid-19 đã khiến chúng ta phải hủy bỏ không chỉ 
phiên họp khoáng đại ngày 16.01.2022, mà gần như tất cả 
các chương trình sinh hoạt lớn nhỏ của bộ phận kế hoạch 
của Cộng Đồng.  

• Tết Trung Thu 2021 - dự tính là đồng tổ chức với Hội 
Đồng Thành Phố Prospect. Cuối cùng Cộng Đồng phải 
thay thế bằng 300 túi quà cho các em thiếu nhi 3 đến 
16 tuổi. Trong đó, 6 túi đặc biệt có thêm phiếu ăn tối 
do 3 nhà hàng Enjoy Inn, Sunflower và Việt Hòa tài trợ.  

• Chúng ta cũng đã chuẩn bị thêm 50 túi quà tương tự 
cộng thêm với một số đặc sản A Phú Hãn để gởi tặng 
cho cộng đồng bạn. Chào mừng bạn đến được đất 
nước đầy may mắn này, và lặng lẽ chia buồn với những 
đổ vỡ tang thương đang xảy ra trên đất nước A Phú 
Hãn. 

• Lễ Hội OzAsia - Cộng Đồng tham gia với lều hướng dẫn 
trẻ em làm lồng đèn và màn trình diễn văn nghệ của 
các em trường Việt Ngữ. 

• Như đã thông báo cùng quý đồng hương vào ngày 
09.12.2021, đây là năm thứ hai chúng ta không thể tổ 
chức Hội Chợ Tết (Nhâm Dần 2022). Thay vào đó, Cộng 
Đồng dự tính mừng Xuân một cách đơn giản và thu 
gọn lại ở TTSHCĐ - nơi chúng ta có khả năng chấp hành 
các quy định về Covid-19 chặt chẽ. Tuy nhiên, dự tính 
này cũng không thành vì các con số nhiễm bệnh tại 
Nam Úc đang ngày càng tồi tệ vượt hết mức kỷ lục này 
đến mức kỷ lục khác. Vì lẽ đó, việc chuẩn bị cho Hội 
Chợ Tết thu gọn tại TTSHCĐ cũng phải đình chỉ.  

• Trong dịp lễ Quốc Khánh Úc năm 2021, Cộng Đồng đã 
sử dụng một phần tài trợ của chánh phủ để chuẩn bị 
200 phần ăn trưa và giải khát tặng cho các nhân viên 
cấp cứu tại Nam Úc. Mục đích là để bày tỏ lòng cảm ơn 
của cộng đồng đến những vị đã hy sinh bảo vệ cho 
chúng ta trong những thời gian nước Úc bị lũ lụt, cháy 
rừng và bệnh dịch Covid-19.  

• Năm nay, 2022, Cộng Đồng đang chuẩn bị tổ chức một 
bữa tiệc 250 người thật tươm tất để mời đại diện các 
chi nhánh của Hội Cựu Chiến Binh Úc cũng như đại diện 
Hội Cựu Quân Nhân Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa. 
Cũng với mục đích tri ân những hy sinh lớn lao của 
những người đã không tiếc xương máu bảo vệ nền 
dân chủ son trẻ của miền Nam Việt Nam trước 1975. 
Tiếc thay, cùng chung số phận của những dự án khác, 
bữa tiệc này cũng phải tạm ngưng vì dịch Covid-19. 
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B. Văn Phòng Phúc Lợi 

Văn phòng Phúc Lợi (VPPL) hiện đang cung cấp những dịch vụ 
xã hội phúc lợi và sức khỏe sau đây.  

1. Dịch Vụ cho Người Cao Niên và Người Khuyết Tật 

• Tiếp tục cung ứng dịch vụ chăm sóc tại gia và các nhóm 
sinh hoạt. 

• Đáp ứng nhu cầu gia tăng của cao niên bằng cách phối 
hợp với các cơ quan chính mạch để cung cấp dịch vụ 
chăm sóc tại nhà. 

• Tổ chức thiện nguyện viên đi thăm các vị cao niên sống 
trong viện dưỡng lão trong khu vực phía Tây Adelaide. 

• Giới thiệu thân chủ đến các sinh hoạt cũng như dịch vụ 
của các trung tâm chính mạch khác. 

• Giới thiệu thân chủ trong chương trình NDIS đi tham 
gia những sinh hoạt lành mạnh và miễn phí như học 
bơi lội, đá banh, tập thể dục và những môn thể thao 
khác. 

2. Hỗ trợ 

Với những ai có vấn đề về: 

• Bệnh tâm thần,  

• Cờ bạc  

• Sử dụng dược chất kích thích 

• Thanh thiếu niên 

Văn phòng có thể giúp cung cấp thông tin và giới thiệu 
đến những nơi cung cấp các dịch vụ cần thiết. 

3. Chương Trình Học Anh Văn:  

• Thường xuyên mở những khóa học Anh văn do các 
thiện nguyện viên phụ trách. 

 

Ngoài ra, VPPL cũng tổ chức những buổi huấn nghệ nhằm 
nâng cao khả năng của nhân viên ở những lãnh vực như: 

• Cung cấp tin tức về NDIS, vấn đề liên quan đến khuyết 
tật.  

• Giúp cá nhân người bị khuyết tật nộp đơn xin tham gia 
vào chương trình NDIS. 

• Khai thác và phát triển thông tin song ngữ, cuốn “Sổ 
Kế Hoạch NDIS của Tôi”.  

• Tiếp tục xem xét và sửa đổi dịch vụ NDIS để ngày càng 
thực hiện đúng theo tiêu chuẩn đạo đức và dịch vụ. 
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• Nâng cao hiểu biết về khác biệt văn hoá nhằm nâng 
cao sự thông cảm và khả năng cung cấp dịch vụ cho 
người không cùng văn hoá với mình (Cultural 
Awareness). 

• Chính sách làm việc văn phòng. 

• Bổn phận và trách nhiệm của VPPL liên quan đến việc 
chích ngừa Covid-19. 
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C. Trường Việt Ngữ Cộng Đồng 

Nhìn lại hai năm 2020 và 2021 đầy biến động cho cả thế giới 
vừa qua, nhà trường rất là hãnh diện với những cố gắng vượt 
bực của quý thiện nguyện viên, thầy cô, phụ huynh cùng các 
em học sinh.  

Dưới đây là những thành quả đạt được căn cứ trên viễn kiến 
và mục tiêu của nhà trường.  

1. Huy Hiệu Trường 

Trước tiên, là Sinh Nhật hai tuổi của huy hiệu trường. 

Một huy hiệu vừa nhiều nét mỹ thuật lại vừa đầy ý nghĩa. 
Ý nghĩa đến từ nỗ lực suy nghĩ của mấy trăm em học sinh 
các cấp, và toàn thể nhân viên và thầy cô của trường đã 
bỏ phiếu kín để chọn ra. Cuối cùng là những nét mỹ thuật 
nhờ bàn tay họa sĩ của thầy Trần Quốc Hùng. 

Huy hiệu của trường vừa có nền cờ Việt Nam Cộng Hòa, 
vừa có ba màu chủ đạo (đỏ, xanh nước biển, vàng đậm) 
của tiểu bang Nam Úc, và hình hoa Sturt’s Desert Pea - 
loại hoa được chọn làm biểu tượng của tiểu bang chúng 
ta. 

Cũng như Sturt’s Desert Pea, vẫn nở những cánh hoa 
tươi đẹp cho dù thời tiết khắc nghiệt ra sao, thì trường 
chúng ta cũng sẽ cứ tiến bước trên con đường phổ biến 
văn hóa và ngôn ngữ Việt, mặc cho những khó khăn và 
thử thách phía trước. 
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2. Sĩ Số Học Sinh Cho Niên Khóa 2021 

Trong năm 2021, mặc dù 

• đại dịch Covid-19 đã gây ra những ảnh hưởng tiêu cực 
toàn cầu, 

• hệ thống ghi danh mới của Bộ Giáo dục có nhiều trục 
trặc, 

• việc xây cất tại trường gây ra xáo trộn cho các lớp, 

• việc phải giảng dạy qua phương pháp trực tuyến gặp 
rất nhiều khó khăn về kỹ thuật, dụng cụ cũng như khả 
năng vi tính của thầy cô và phụ huynh, 

• sĩ số học sinh ghi danh học các ngôn ngữ trên toàn 
nước Úc đều giảm thiểu 

nhưng riêng sĩ số học sinh ghi danh học ở trường Việt 
Ngữ Cộng Đồng Nam Úc đã tăng 8% - đạt được tổng cộng 
172 em học Toán và 444 học tiếng Việt. 

Theo báo cáo của Hiệp Hội Các Trường Sắc Tộc tại Nam 
Úc, trong năm 2021, hai trường Việt Ngữ Đắc Lộ và Cộng 
Đồng được sắp hạng nhất và nhì trên tổng số 95 trường 
sắc tộc của tiểu bang chúng ta. 

Bản báo cáo này cho thấy nỗ lực đáng kể của toàn thể 
thiện nguyện viên, thầy cô, phụ huynh và các em học sinh 
của trường Việt Ngữ Cộng Đồng đã đưa trường từ dưới 
hạng ba mươi lên đến hạng nhì chỉ trong vòng 3 năm. 

3. Học và Hành 

Ngoài việc học truyền thống như tập đọc, nói và viết tiếng 
Việt, nhà trường còn khuyến khích các em đóng góp vào 
việc phổ biến văn hoá Việt qua các nhóm múa khi đi trình 
diễn với các sắc tộc bạn, hoặc trong các sinh hoạt cộng 
đồng như: 

• Ngày Quốc Khánh Úc / Lễ Khai Giảng Trường VNCĐ / Lễ 
Giỗ Tổ Hùng Vương  

• Chi Hội Cựu Chiến Binh Tea Tree Gully / Dance Festival 
của Cộng Đồng Serbian 

• Mid-Year “Share, Show & Tell” Assembly / OzAsia 
Festival / Multicultural Festival of SA 

•  Children’s Week Competition / VCS Career Session / 
End of Year “Together, Let’s Celebrate” Awards 
Ceremony 

Những sinh hoạt này âm thầm nhắc nhở các em một điều 
quan trọng đó là “học đi đôi với hành”. 
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4. Giáo Viên Sắc Tộc Xuất Sắc Năm 2021 

Đặc biệt nhất là vào tháng 12, 2021 vừa qua cô Nguyễn thị 
Kim Liên đã đạt được giải “Giáo Viên Xuất Sắc Các Trường 
Sắc Tộc Nam Úc 2021” cho bậc Trung Học. 

Đây là niềm hãnh diện cho cộng đồng người Việt tại Nam 
Úc nói chung, và trường Việt Ngữ Cộng Đồng nói riêng. 

Vinh dự hơn nữa là quý thầy cô của trường đã đoạt giải 
thưởng này liên tiếp 4 năm vừa qua. 

 

 

 

Kính thưa quý đồng hương, 

Cuộc sống tất bật nơi đây khiến cho một ngày cuối tuần của chúng ta trở nên vô cùng quý giá. Thời giờ 
để dành cho gia đình nhỏ của mình - vì cả năm ngày trong tuần ai nấy đều vội vã ra khỏi nhà khi trời 
hừng sáng chỉ trở về khi chiều tối. Thì giờ để dành riêng cho chính mình - nghỉ ngơi, giải trí, thể thao, 
theo đuổi những sở thích cá nhân, bắt tay vào những dự án ưa chuộng. Thì giờ để đi thăm viếng ông 
bào cha mẹ, thân nhân, bạn bè.  

Dù biết thế, chúng tôi vẫn kêu gọi quý đồng hương quan tâm đến tham dự những buổi họp khoáng đại 
của Cộng Đồng, vì: 

- Mỗi ba tháng mới chỉ có một buổi họp hai tiếng. 

- Sự hiện diện ngày càng đông chính là “sức mạnh mềm” của chúng ta đối với 
chính giới Úc và những cơ quan thẩm quyền. Những chánh sách của họ đối 
với quê hương Việt Nam cũng như với cộng đồng chúng ta tại đây ít nhiều 
đều được ảnh hưởng bởi những cảm nghĩ của họ về sự hăng hái tham gia 
của quý đồng hương. 

- Những ý kiến, đóng góp, phê bình, thắc mắc của quý đồng hương trong các 
buổi sinh hoạt này chắc chắn sẽ giúp cộng đồng phát triển tốt đẹp hơn rất 
nhiều, cũng như đáp ứng đúng nhu cầu của quý đồng hương. 

và cuối cùng, 

- Sự hiện diện, góp mặt của quý đồng hương ở những sinh hoạt Cộng Đồng 
chính là niềm khích lệ lớn lao nhất đền bù lại tất cả những công sức khó 
khăn cực nhọc của anh chị em trong HĐQT. 

 

Nếu các điều kiện về Covid-19 cho phép, tới đây Cộng Đồng sẽ có những sinh hoạt sau: 

• Phiên họp khoáng đại vào ngày Chủ Nhật, 03.04.22 

• Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương vào ngày Chủ Nhật, 10.04.22 

• Tưởng Niệm 30 tháng Tư vào ngày thứ Bảy, 30.04.22 

 
Kính mời quý đồng hương đến tham dự. 

HĐQT / CĐNVTDUC-NU 
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