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Phiên Họp Khoáng Đại 16.01.2022 & 
Hội Chợ Tết Nhâm Dần 2022 

 
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, Cộng Đồng sẽ 
KHÔNG tổ chức: 

• Phiên họp khoáng đại mỗi 3 tháng vào ngày 16.01.2022 tới đây. 
• Hội Chợ Tết Nhâm Dần 2022 thu gọn tại Trung Tâm Sinh Hoạt Cộng Đồng 

như đã thông báo vào cuối năm ngoái. 
Tuy nhiên, 

• Bản báo cáo 3 tháng qua sẽ được đăng trên trang mạng Cộng Đồng 
(https://www.sa.vnca.org.au) vào ngày 18.01.2022 để tường trình cùng 
quý đồng hương. 

• Cộng Đồng cũng sẽ nghiên cứu tổ chức các sinh hoạt Tết qua hình thức trực 
tuyến và thông báo đến quý đồng hương trong thời gian tới đây. 

Kính 
HĐQT CĐNVTDUC/NU  
 

Quán Phở Cộng Đồng 
Quán Phở Cộng Đồng đã được mở cửa trở lại vào ngày thứ Bảy, 08.01.2022 vừa qua. 
Xin lưu ý, quý đồng hương 

• cần phải đeo mặt nạ y tế trước khi bước vào quán Phở, và bất cứ lúc nào di 
chuyển trong quán Phở. 

• chỉ được mở mặt nạ y tế ra sau khi đã ngồi xuống bàn của mình. 
Ngoài ra, bàn ghế trong quán Phở đã được đặt cách xa nhau hơn theo quy định về an 
toàn của chính phủ, vì thế, thời gian phục vụ sẽ chậm hơn đôi chút. Mong quý đồng 
hương đến ủng hộ vui lòng thông cảm. 
Kính 
Quán Phở Cộng Đồng 

Thế Vận Hội Mùa Đông 2022 tại Bắc Kinh 
Kính thưa quý đồng hương, 

Một Liên Minh của hơn 250 nhóm vận động đại diện cho các sắc dân Tây Tạng, Duy 
Ngô Nhĩ, Hương Cảng, Trung Hoa, Mông Cổ, Đài Loan và những cộng đồng quan tâm 
đến vấn đề nhân quyền đã gởi thư cho giới lãnh đạo của Liên Hiệp Âu Châu kêu gọi 
tẩy chay Thế Vận Hội (TVH) Mùa Đông tại Bắc Kinh. 

Đảng Cộng Sản (ĐCS) Trung Quốc đã gây ra bao tang thương cho hàng triệu người 
trong đó có đồng bào chúng ta. Ngày 19 tháng 1 năm 1974, lợi dụng việc phản bội 
của Henry Kissinger và sự bán nước của ĐCS Việt Nam, Trung Cộng (TC) đã dùng số 
đông đánh chiếm Hoàng Sa, một quần đảo đã được luật pháp quốc tế công nhận là 
lãnh thổ của Việt Nam Cộng Hòa. Ngày 14 tháng 3 năm 1988, TC lại dùng vũ lực đánh 
chiếm đảo Gạc Ma thuộc quần đảo Trường Sa của Việt Nam. 

Ngày 7 tháng 5 năm 2009, TC trao bản đồ “mới” cho Liên Hiệp Quốc tuyên bố đường 
lưỡi bò 9 gạch thuộc vào lãnh hải của TC. Sau đó, Hải quân TC ngụy trang làm lực 
lượng phòng vệ đã hà hiếp và đánh chìm tàu bè của ngư dân Việt Nam. Lực lượng này 
cũng đã vi phạm hải phận của Việt Nam, Phi Luật Tân, Mã Lai Á, Nam Dương. 

Trong hai năm gần đây, TC ra mặt lấn hiếp luôn cả Úc Đại Lợi, quê hương thứ hai của 
chúng ta, chỉ vì chính phủ Úc kêu gọi điều tra nguồn gốc của dịch vi-rút Corona. TC 
cũng đã mua chuộc nhiều chính trị gia, các nhà khoa học, một số bình luận gia, những 
giáo sư tiến sĩ, v.v. hòng để thao túng và khống chế hệ thống chính quyền tại Úc. 

Tuy nhiên, TC dùng TVH để biện minh cho sự lãnh đạo của ĐCS Trung Quốc và mong 
phủ lấp tất cả những sự kiện trên. Một số quốc gia Tây phương như Hoa Kỳ, Anh 
Quốc, Úc Đại Lợi, Gia Nã Đại đã tuyên báo tẩy chay ngoại giao TVH Bắc Kinh để phản 
đối những hành động đầu gấu, hung bạo và diệt chủng của TC. Tuy TC ban đầu mỉa 
mai là chả cần sự có mặt của giới lãnh đạo từ các quốc gia này nhưng sau đó thì lại 
hăm là các quốc gia này sẽ trả giá cho quyết định này. 

Để hưởng ứng lời kêu gọi bên trên, Hội Đồng Quản Trị kêu gọi quý đồng hương tham 
gia ký tên vào Thỉnh Nguyện Thư bên dưới. Càng nhiều tiếng nói thì cơ hội những 
quốc gia tại Âu Châu tham gia tẩy chay càng cao. Khi nhiều người lên tiếng phản đối 
các hành động diệt chủng và côn đồ của ĐCS Trung Quốc thì hy vọng họ sẽ giảm bớt 
hay ngưng lại việc diệt chủng, đàn áp, lấn hiếp, cướp đất, cướp biển của các quốc gia 
láng giềng trong đó có quê hương Việt Nam của chúng ta. 

https://www.sa.vnca.org.au/vi/the-van-hoi-mua-dong-2022/ 

Kính chào, 

HĐQT CĐNVTDUC/NU  

https://www.sa.vnca.org.au/vi/the-van-hoi-mua-dong-2022/

