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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 thứ Bảy 19 
tháng 2 năm 2022.  

Thủ Tục Ghi Danh: 

Hiệp Hội Các Trường Sắc Tộc Nam Úc (ESASA) yêu cầu phụ huynh học sinh ghi danh cho 
các em học Tiếng Việt qua mạng, TRƯỚC KHI các em được vào lớp. 
Xin quý phụ huynh theo đường dẫn dưới đây để hoàn tất thủ tục ghi danh cho con em 
mình vào Trường Việt Ngữ Cộng Đồng. 
Đường dẫn ghi danh học Tiếng Việt (Lớp Sơ Ấu - Lớp 10): 
http://enrolments.esasa.asn.au/?schoolid=e85 

 
Đường dẫn ghi danh học Toán (Lớp 1 - Lớp 10): 
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe2AkDB4BnL5efnDPmqRZ2-
mAKPnJk7i728k6_0A9LXtOE15w/viewform 

 

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

Để tránh phải sắp hàng và chờ đợi lâu vào ngày khai giảng, nếu quý phụ huynh không 
thể ghi danh trên mạng và cần giúp đỡ, xin vui lòng đến gặp BGH và giáo viên vào hai 
buổi sau:  

Buổi Ghi Danh số 1 
Thời Gian: Từ 2pm đến 5pm ngày 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: Từ 2pm đến 5pm - ngày 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 

 
Xin lưu ý: Khi đến ghi danh, xin quý phụ huynh vui lòng mang theo tiền mặt, đúng 
với số tiền cần đóng học phí cho các em (chúng tôi không có phương tiện thanh 
toán bằng EFTPOS hoặc thẻ tín dụng). 
Nếu có thắc mắc, xin vui lòng liên lạc với chúng tôi qua điện thư 
VCS@sa.vnca.org.au, Ban Giám Hiệu sẽ cố hồi âm quý vị trong thời hạn sớm nhất.  
 

TM. Ban Giám Hiệu 
Cô Trần Kim Khuyên 
Hiệu Trưởng 

Quán Phở Cộng Đồng 
Kính thưa quý đồng hương, 

Sau khi nhận được kết quả âm tính của tất cả những nhân viên làm việc, và nhà bếp 
được một công ty chuyên môn đến “deep-clean”, Quán Phở Cộng Đồng đã mở cửa 
trở lại vào cuối tuần qua. Và vẫn sẽ mở cửa cho cả hai cuối tuần trước và sau Tết (29-
30 tháng 1 và 5-6 tháng 2). 

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, do giá nguyên liệu gia tăng trong năm qua, sang Tết Nhâm Dần giá các món 
ăn (phở, bún và cơm) sẽ tăng $1 thành $14.  

Giá của các món giải khát vẫn giữ nguyên. 

Rất mong được tiếp đón quý đồng hương trở lại. 
 

Kính     
Quán Phở Cộng Đồng 

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

253 Torrens Rd, West Croydon SA 5008 
Email: vcs@sa.vnca.org.au   
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