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Chương Trình Giáo Dục Cộng Đồng (ACE) 

Dành Cho Người Lớn Tuổi 
 
 
Văn Phòng Phúc Lợi Cộng Đồng Người Việt Tự Do Úc Châu/Nam Úc (CAaSSA) có mở 
những khóa dạy Anh văn và điện toán cho quý đồng hương với chi tiết như sau: 

Các khóa học ACE dành cho những ai? 
Các khóa ACE mở rộng cho tất cả những ai từ 18 tuổi trở lên - người Việt Nam lẫn các 
sắc dân khác.  

Các khóa ACE giúp học viên có ước muốn học hỏi và phát triển nhưng bị hạn chế bởi 
những rào cản như: tuổi tác, bị khuyến tật, chưa thông thạo tiếng Anh, chưa hiểu rõ 
về văn hóa hay hệ thống xã hội nước Úc, sức khỏe kém, thất nghiệp hay các yếu tố về 
sức khỏe tâm lý/tinh thần.  

Hiện đang có các khóa học ACE nào? 
• Khóa Anh văn căn bản hướng dẫn các kỹ năng đọc, viết, và trò chuyện bằng tiếng 

Anh. Ngoài ra, khóa học còn giúp học viên có dịp làm quen với bạn mới, nâng cao 
sự tự tin, và cơ hội tham gia vào các sinh hoạt hoạt khác của Cộng Đồng. 

• Khóa Điện toán căn bản ngắn hạn giúp ích cho kỹ năng điện toán lẫn Anh văn cho 
học viên.  

Các khóa học được tổ chức ở đâu? 
• Vùng Phía Tây: Văn Phòng Chính của CAaSSA 

62 Athol Street, Athol Park  SA  5012 
• Vùng Phía Bắc:  Văn Phòng Salisbury của CAaSSA 

28 Ann Street, Salisbury  SA  5108  

Cách ghi danh như thế nào? 
Xin liên lạc cô Duyên Trần, Điều hợp viên chương trình qua:  

• Điện thoại bàn (08) 8447 8821, hay qua số di động (0405 137 508), hoặc 
• admin@caassa.org.au    

 

 

Chú ý:  Vì tình hình dịch Covid ở Nam Úc, các khóa học ACE có thể sẽ được tổ chức 
vừa học tại lớp và vừa học trực tuyến tại nhà (qua mạng Internet). 

 

 

Xin nhắc nhở: Thông Báo về Năm Học 2022 
Vì tình hình dịch Covid ảnh hưởng đến lịch khai giảng năm học, Ban Giám hiệu 
(BGH) trân trọng thông báo cùng quý phụ huynh:  

Ngày Khai Giảng:    Thứ Bảy, 19/02/2022 
Địa điểm:       253 Torrens Road, West Croydon 
Các Lớp Toán [Lớp 1 – Lớp 11]:   từ 12:30pm đến 2:00pm 
Các Lớp Việt Ngữ [Lớp Sơ Ấu* – Lớp 10]:  từ 2:15pm đến 4:30pm 

*Các em nhỏ 3 tuổi có thể tham dự Lớp Sơ Ấu với cha mẹ để tạo điều kiện cho các em tự tin 
khi nói tiếng Việt và chia sẻ văn hóa người Việt Nam. 

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 ghi danh cho con em mình: 

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 11): 
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe2AkDB4BnL5efnDPmqRZ2-
mAKPnJk7i728k6_0A9LXtOE15w/viewform 

 
Lịch Ghi Danh 
Để tránh phải chờ đợi lâu vào ngày khai giảng, nếu quý phụ huynh cần giúp đỡ ghi 
danh trên mạng, hoặc để đóng học phí cho con em mình, xin vui lòng đến:  

Buổi Ghi Danh: 2pm - 5pm, thứ Bảy, 12.02.2022 
   62 Athol Street, Athol Park, SA 5012 

 

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). 
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@sa.vnca.org.au   

 

Các khóa học ACE đều MIỄN PHÍ 
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