
 Thông Báo 20220120 

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 KHÔNG 
THỂ tổ chức: 

 Phiên họp khoáng đại mỗi 3 tháng vào ngày 16.01.2022 vừa qua. 

 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 đã 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 
Vì có nhân viên bị nhiễm Covid-19, nên quán đã phải đóng cửa cuối tuần qua mà không 
kịp thông báo trước với quý đồng hương. Sau khi đã nhận được kết quả âm tính của 
những nhân viên còn lại, quán sẽ được mở cửa vào cuối tuần này, thứ Bảy, 22.01.2022,  

Xin lưu ý, 

 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. 

Rất mong được tiếp đón quý đồng hương trở lại. 

Kính 

Quán Phở Cộng Đồng 

 

 

 

 

Thông Báo về Năm Học 2022 

Ban Giám Hiệu (BGH) trường Việt Ngữ Cộng Đồng trân trọng thông báo. 

Vì tình hình dịch Covid-19 diễn biến phức tạp trên toàn nước Úc ảnh hưởng đến lịch 
khai giảng năm học, BGH dự trù buổi khai giảng năm học 2022 sẽ vào ngày 19 tháng 
2 năm 2022. Tuy nhiên có thể có những thay đổi để đáp ứng với những yêu cầu về 
an toàn trong mùa dịch. 

A. Thủ Tục Ghi Danh: 

Kể từ năm học 2021, theo hướng dẫn của Hiệp Hội Các Trường Sắc Tộc(ESASA), 
phụ huynh học sinh phải ghi danh cho các em học sinh Tiếng Việt qua mạng. Quý 
vị có thể sử dụng đường link sau đây để tự ghi danh cho con em mình.  

http://enrolments.esasa.asn.au/?schoolid=e85 

B. Lịch Ghi Danh (dành cho phụ huynh không thể tự ghi danh qua mạng) 

 Buổi Ghi Danh số 1 
Thời Gian:  2PM - 5PM thứ Bảy, 5 tháng 2 năm 2022 
Địa Điểm:  62 Athol St, Athol Park 
Ghi Danh cho các lớp tiếng Việt và Toán - từ Lớp Sơ Ấu đến Lớp 3 

 Buổi Ghi Danh số 2 
Thời Gian:  2PM - 5PM thứ Bảy, 12 tháng 2 năm 2022 
Địa Điểm:  62 Athol St, Athol Park 
Ghi Danh cho các lớp tiếng Việt và Toán - từ Lớp 4 đến Lớp 10 

Chú ý: 

Để được giúp đỡ trong việc ghi danh, quý vị cần mang theo đơn ghi danh được in 
ra và điền các chi tiết đầy đủ. Đơn ghi danh có thể liên lạc với văn phòng cộng 
đồng trong giờ làm việc. Học phí cũng có thể được nộp vào các ngày ghi danh. 

C. Ngày Khai Giảng:  19 tháng 2 năm 2022 
Địa điểm: 253 Torrens Rd, Croydon 

Chi tiết về học phí và những chi tiết khác sẽ được thông báo đến phụ huynh và các 
em học sinh trong thời gian nhanh nhất. 

TM. Ban Giám Hiệu 
Cô Trần Kim Khuyên 
Hiệu Trưởng 

TRƯỜNG VIỆT NGỮ CỘNG ĐỒNG 
Vietnamese Community School in SA – E85 

253 Torrens Rd, West Croydon SA 5008 

Email: vcs@a.vnca.org.au   
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