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Kính thưa quý đồng hương, 

Hội Đồng Quản Trị (HĐQT) xin gởi đến quý đồng hương bản báo 
cáo về tình hình của Cộng Đồng Người Việt Tự Do Nam Úc chúng ta 
trong ba tháng vừa qua. 

A. Hội Đồng Quản Trị 

1. Nội Vụ 

• Trung Tâm Sinh Hoạt Cộng Đồng 

Như đã trình bày trong Đại Hội Thường Niên tháng 10, 
2021 vừa qua, công ty kiến trúc GGA đã giúp Cộng 
Đồng chúng ta hoàn tất “Master Plan” cho dự án tân 
trang và phát triển Trung Tâm Sinh Hoạt Cộng Đồng 
cho 20+ năm tới đây. 

Hiện nay, bước kế tiếp là lập ra kế hoạch chi tiết cho 
giai đoạn 1 của dự án. 

Mục đích của giai đoạn này là: 

- Tân trang lại nhà bếp để đáp ứng các tiêu chuẩn 
làm việc an toàn cho nhân viên cũng như an 
toàn về thực phẩm 

- Tách rời quán Phở ra khỏi Hội Trường để chúng 
ta có thể sử dụng cả hai song song với nhau 

Ngân khoản phỏng chừng cho giai đoạn 1 này là 
$900,000. Trong đó, chánh phủ tiểu bang đã hứa tài 
trợ $250,000. 

 

• Ký hợp đồng mới với Optus để đường dây internet của 
Cộng Đồng được nhanh, không bị gián đoạn và thuận 
tiện hơn cho nhân viên cũng như đồng hương. 

• Hoàn tất hợp đồng làm việc 2022/2023 cho Giám Đốc 
Văn Phòng Phúc Lợi và Quản Lý quán Phở Cộng Đồng. 

 Diện Tích (m2) Phí Tổn / m2 Giá Thành 

Tân trang nhà bếp 43 $6,500 $280,000 

Khu chuẩn bị thức ăn 25 $5,000 $125,000 

Khu chuẩn bị thức uống trong Hội Trường 12 $6,250 $75,000 

Tách riêng quán Phở khỏi Hội Trường 85 $3,500 $297,500 

Xây kho mới 16 $3,000 $48,000 

Xây lại nhà vệ sinh 31 $2,500 $77,500 

Tổng Cộng:   $903,000 
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• Thay tất cả đèn trong Trung Tâm Sinh Hoạt Cộng Đồng 
bằng bóng LED để vừa sáng hơn vừa tiết kiệm điện. 

• Quyên góp cho người tỵ nạn Ukraine 

Cuối tháng 3 vừa qua, được tin sẽ có hơn 300 phụ nữ 
và trẻ em từ Ukraine đến tỵ nạn tại Adelaide, Cộng 
Đồng có kêu gọi đồng hương đóng góp một số nhu 
yếu phẩm để trợ giúp những người có cùng hoàn cảnh 
như chúng ta mấy chục năm trước đây. 

Vì sự ủng hộ quá nhiệt tình của đồng hương (ngay cả 
từ các tiểu bang xa xôi NSW, QLD) mà mãi đến hơn 2 
tháng sau chúng ta mới có thể hoàn tất việc phân loại 
và mang giao toàn bộ tặng phẩm. 

Chân thành cảm tạ quý anh chị trong Gia Đình Phật Tử 
Long Hoa & Liên Hoa đã tiếp tay trong công tác này. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Ngoại Vụ 

Về mặt đối ngoại, đại diện Cộng Đồng đã tổ chức hoặc 
tham dự các sinh hoạt sau: 

• Tổ chức kỷ niệm 5 năm ngày các Hội Đồng Thành Phố 
công nhận cờ Vàng 

• Viếng thăm các Hội Cựu Chiến Binh Úc nhân Ngày 
ANZAC  

• Tiếp Chủ tịch Hội Cựu Không Quân Úc 
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• Tham gia thảo luận phim “Bên Trong Bức Tường Đỏ” 
do Hiệp Hội Văn Hóa Hồng Kông tổ chức để nói về 
cuộc đàn áp biểu tình của sinh viên Hồng Kông 

• Tham dự lễ tưởng niệm hai căn cứ hỏa lực Coral và 
Balmoral (đặt ở phía đông của Lai Khê, tỉnh Bình 
Dương trước năm 1975) do Hội Cựu Quân Nhân Úc 
tham chiến tại Việt Nam tổ chức 

• Tiếp đại diện của Viện Bảo Tàng Úc Việt 

• Viếng thăm các vị lãnh đạo tinh thần tôn giáo tại 
Adelaide 

• Tham dự Ngày Vinh Danh Thiện Nguyện Viên 

• Tham dự lễ tưởng niệm Thiên An Môn trước tòa lãnh 
sự Trung Cộng 

• Tham dự Ngày Tỵ Nạn Quốc Tế tại Government House 

3. Kế Hoạch 

Sau một thời gian dài ngưng trệ vì Covid-19, các sinh hoạt 
cộng đồng dần dần trở lại bình thường. 

Trong 3 tháng qua, Cộng Đồng đã tổ chức: 

• Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương 

Năm nay, buổi lễ đã được tổ chức vào đúng ngày 10 
tháng 4, với sự tham dự của các thế hệ khác nhau - đặc 
biệt là giới trẻ.  

Qua nghi thức tế lễ và những màn trình diễn văn nghệ, 
chúng ta đã có thể giới thiệu và chia sẻ văn hoá cũng 
như truyền thống của dân tộc mình đến nhiều chính 
khách và quan khách hiện diện.  

Xin chân thành cám ơn quý mạnh thường quân, thiện 
nguyện viên đã hỗ trợ về mặt tài chánh cũng như lo 
lắng phần ẩm thực, nghi lễ và những tiết mục văn 
nghệ. 

Chi Phí: 
- Thức ăn, uống   $1,080 
- Tổ chức   $375 

Đồng hươ ng đóng góp:   $730 
- Blossom Glamour  Hoa 
- Chùa Quan Âm   Gỏi chay 
- GĐPT Long Hoa  Chè  
- Bạch Nga   Xôi  
- Việt Tân   Xôi & chè 
- Khanh & Mai Anh  Rau câu 
- Đặng Kim Tuyết  $30 
- Nguyễn Văn Nghĩa (Hải Quân) $20 
- Nguyễn Hữu Ba  $50 



  Báo Cáo Cộng Đồng - tháng 7, 2022    5 | 
 

- Vũ Ngọc Kha   $50 
- Nguyễn Văn Tây  $50 
- Ninh Duy Định   $100 
- Ẩn Danh   $20 
- Ẩn Danh   $20 
- Ẩn Danh   $30 
- Bác Khâm   $30 
- Bác Hàn   $20 
- Nguyễn Thị Xuyến  $20 
- Ẩn Danh   $10 
- Ẩn Danh   $20 
- Đặng Thị Ba   $20 
- Nguyễn Thị Liêu  $20 
- Đinh Thế Cường  $50 
- Võ Thị Kim Dung  $20 
- Ly Nguyễn   $20 
- Nguyễn Giõng   $20  
- Trần Chí Thành  $20 
- Ẩn Danh   $20 
- Nguyễn Văn Cường  $20 
- Hồ Văn Tư   $50 

• Lễ Tưởng Niệm Tháng Tư Đen 2022 và Lễ Khánh Thành 
Tượng Đài Chiến Sĩ 

Đã được tổ chức đúng vào ngày thứ bảy 30/4 với sự 
phối hợp của Hội Cựu Quân Nhân Quân Lực Việt Nam 
Cộng Hoà. Lễ tưởng niệm đã có 2 phần: 

- Nghi thức buổi sáng được diễn ra tại Tượng Đài 
Chiến Sĩ Việt Úc 

- Lễ Tưởng Niệm và Khánh Thành Đài Tưởng 
Niệm Quân Dân Cán Chính Tuẫn Tiết trong Biến 
Cố 30 tháng Tư năm 1975 vào buổi trưa tại Trung 
Tâm Sinh Hoạt Cộng Đồng.  

Đặc biệt, năm nay phần đầu của Lễ Tưởng Niệm 30 
Tháng Tư được tổ chức ngoài trời với phần rước Quốc 
Quân Kỳ, cắt băng khánh thành, đặt vòng hoa tưởng 
niệm và thắp hương. Sau đó, quý quan khách và đồng 
hương dùng bữa trưa trong hội trường, cùng thưởng 
thức các màn trình diễn văn nghệ đặc sắc.  
Cả hai chương trình đều có sự tham gia đông đủ của 
các chính khách, hội đoàn, đoàn thể, Hội Cựu Quân 
Nhân Úc và quý đồng hương. 

Chi Phí: 
- Thức ăn   $2,084 
- Thức uống   $396 
- Tổ chức   $538 

Đồng hương đóng góp:    
- Hoàn Vũ   Âm thanh, kỹ thuật 
- Đỗ Tấn Hoa     Hoa cho bàn thờ 
- Đặng Kim Tuyết  $20 
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- Tuyền Lê   $200 
- Nguyễn Bá Bách  $50 
- Hội Cựu Quân Nhân Nam Úc $1,600 

• Walkathon – Gây quỹ hỗ trợ nạn nhân chiến cuộc tại 
Ukraine, cũng như nạn nhân bão lục tại QLD & NSW. 

Sáng Thứ Bảy, 09.04.22, một số bạn trẻ trong cộng 
đồng Nam Úc, đã tổ chức cuộc đi bộ từ Glenelg tới 
Kingston Park Coastal Reserve (7 cây số) nhằm mục 
đích gây quỹ giúp đỡ cho nạn nhân chiến cuộc tại 
Ukraine và nạn nhân bão lụt tại hai tiểu bang 
Queensland cùng New South Wales. 

Các em đã chuẩn bị rất chu đáo với nước uống và cấp 
cứu dọc đường đi bộ. Ở địa điểm kết thúc thì có BBQ, 
giải khát, sinh hoạt và xe buýt để chở tham dự viên trở 
lại Glenelg mỗi 30 phút miễn phí. 

Tổng số tiền các em gây quỹ đượclà $38,760, chia đều 
cho 3 tổ chức như sau: 

  Caritas Australia    $12,920 
  St Vincent de Paul Society (QLD)  $12,920 
  St Vincent de Paul Society (NSW)  $12,920 

• Gây quỹ giúp thương phế binh Việt Nam Cộng Hòa. 
Tổng số tiền đóng góp của đồng hương là $8,240. 

• Tết Trung Thu 2022 

Theo lời mời của Hội Đồng Thành Phố Prospect, Cộng 
Đồng sẽ phối họp để tổ chức Tết Trung Thu năm nay 
cho các em thiếu nhi Úc, Việt tại một công viên của khu 
vực Prospect. 

Xin quý đồng hương đón xem các chi tiết cụ thể sẽ 
được phổ biến trong thời gian tới đây. 
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4. Nhân Sự 

HĐQT đã mời được cô Hồng Minh Diệu vào vai trò Thủ 
Quỹ để thay thế anh Douglas Trần Robins đã từ nhiệm 
tháng rồi. Diệu sẽ đảm nhận vai trò này bắt đầu từ ngày 
1/7/2022. Doug sẽ tiếp tục hỗ trợ Diệu và Ban Tài Chánh 
trong vai trò khác. 

Ngoài ra, vì nhu cầu công việc và trách nhiệm, anh Phạm 
Văn Khanh đã nhận lời làm Phụ tá Tổng Thư Ký kể từ ngày 
1/7/2022. Trách vụ Ủy viên Truyền thông của Khanh sẽ là 
một phần của trách nhiệm mới. 

5. Tài Chánh 

• Trong 12 tháng vừa qua (01.07.2021 - 30.06.2022) hệ 
thống tài chánh của Cộng Đồng đã gặp rất nhiều khó 
khăn, trở ngại, vì: 

- Nhân viên nghỉ hưu, nghỉ dài hạn nhưng không 
mướn được nhân viên mới thích hợp 

- Thay đổi cấu trúc của nhu liệu lo về tài chánh 
(MYOB) để đáp ứng các yêu cầu kiểm toán hữu 
hiệu hơn 

Bắt đầu từ năm tài chánh mới, 01.07.2022, hệ thống tài 
chánh của Cộng Đồng đã vào nề nếp. 

• Điều chỉnh lại số ngày nghỉ thường niên và nghỉ bệnh 
cho tất cả nhân viên Văn phòng Phúc lợi. 

• Đầu tư 1/5 hiện kim vào cổ phần của những công ty 
đầu tư uy tín của Úc (AFI, WHF và ARG) nhằm kiếm 
thêm lợi tức cho Cộng Đồng. 

• Nhờ vào nỗ lực làm việc của anh chị nhân viên, thiện 
nguyện viên trong quán Phở và trù tính của nhân viên 
tài chánh, quán Phở Cộng Đồng đã bắt đầu có lợi 
nhuận trở lại, dù vẫn giữ giá bán thấp. 

Trong 6 tháng đầu năm nay, kết quả tài chánh của 
quán Phở như sau: 

Thu: 
 - Tiền bán   $124,075 

Chi: 
 - Nhân viên   $36,112 
 - Hàng hóa, thực phẩm  $70,353 
 - Điện, ga, bảo trì …  $3,234 

     $14,374 
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B. Văn Phòng Phúc Lợi 

Mặc dù những ảnh hưởng tiêu cực của đại dịch Covid-19 vẫn 
chưa thực sự chấm dứt, Văn Phòng Phúc Lợi (VPPL) vẫn cố 
giữ được phẩm chất công việc và cung cấp nhiều loại dịch vụ 
xã hội khác nhau cho đồng hương Nam Úc, trong ba tháng 
qua. 

1. Chăm Sóc Cao Niên 

Trong hoàn cảnh giới hạn với những khó khăn, nhân viên 
và thiện nguyện viên VPPL đã có nhiều nỗ lực và sáng kiến 
hầu tiếp tục việc chăm sóc quý cao niên qua những 
phương cách và hình thức mới. 

Trong lúc các buổi sinh hoạt nhóm vào các ngày Thứ Hai, 
Ba và Năm vẫn được giữ nguyên, chương trình giao thức 
ăn tại nhà được mở rộng để lo cho những cô bác nào 
không thể đến Cộng Đồng vì bị cách ly. 

Những cô bác khác sống trong các Viện Dưỡng Lão thì tuy 
không phải lo lắng về những bữa cơm hàng ngày, nhưng 
lại cảm thấy bị lẻ loi, cô độc. VPPL tuyển mộ một số thiện 
nguyện viên và tổ chức các buổi thăm viếng để giúp quý 
cô bác được khuây khỏa hơn. 

Để cảm tạ những đóng góp giá trị của các thiện nguyện 
viên, trong Tuần lễ Vinh danh Thiện nguyện viên vừa qua, 
VPPL đã tổ chức một buổi sinh hoạt và ăn uống ngoài trời. 

2. Chăm Sóc Khuyết Tật 

Bộ phận chăm sóc những người khuyết tật tất bật trong 
thời gian qua để xin gia hạn giấy phép hành nghề (NDIS 
licence) cho VPPL. Để đạt giấy phép này, nhân viên phải 
liên tục cập nhật về khả năng chuyên môn cá nhân, cũng 
như phẩm chất cung cấp dịch vụ theo đúng tiêu chuẩn 
quốc gia của Úc. 

Mục đích chính của dịch vụ này là tổ chức và huấn luyện 
nhằm giúp cho những bệnh nhân này có thể sống độc lập. 
Rồi hơn thế nữa, tiếp tục nâng cao phẩm chất cuộc sống 
của chính mình qua các chương trình huấn nghệ. 

3. Các Nhóm Sinh Hoạt 

VPPL đã và đang mở rộng những nhóm sinh hoạt sau: 

- Tương thân tương trợ cho các phụ nữ Việt Nam 
- Uống cà phê & tâm sự cho đồng hương Việt 

Nam 
- Hướng dẫn để suy nghĩ và sinh sống một cách 

tích cực 
- Uống cà phê & tâm sự cho người Bhutanese 
- May vá 
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4. Tài Trợ từ Chánh Phủ 

Qua các kết quả tích cực, VPPL đã thương lượng thành 
công với các cơ quan tài trợ của tiểu bang và liên bang để 
gia hạn việc cung cấp các dịch vụ xã hội tới tháng 6, 2023. 
Bao gồm các dịch vụ như: 

- Chăm sóc người bị bệnh tâm thần 
- Giúp đỡ những người nghiện cờ bạc 
- Hướng dẫn thanh thiếu niên (đang có vấn đề) 
- Các chương trình phát triển cộng đồng 
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C. Trường Việt Ngữ Cộng Đồng Nam Úc 

1. Huấn Nghiệp 

Từ đầu năm 2021 đến nay, Bộ Giáo dục tiểu bang cùng 
Hiệp Hội Các Trường Ngôn Ngữ Cộng Đồng đã không 
ngừng đòi hỏi quý thầy cô ở tất cả các trường sắc tộc 
phải liên tục cập nhật khả năng giảng dạy và điều hành 
lớp học. 

Chúc mừng những thầy cô sau đã hoàn tất khóa căn bản 
“Foundation Course for Teachers in Community Schools”: 

- Cô Liên Kiều 
- Cô Quỳnh Như Trần 
- Cô Lam Đỗ Greatrex, và 
- Thầy Jason Lê 

Chúc mừng những thầy cô sau đã hoàn tất khóa học gay 
go hơn “SACE Course for Educators in CLSSA”: 

- Cô Bạch Nga Nguyễn 
- Cô Liên Kiều 
- Cô Phượng Bùi, và 
- Cô Liên Nguyễn 

Hiện tại, bốn thầy cô khác của trường cũng đang tham dự 
khóa căn bản “Foundation Course for Teachers in 
Community Schools”. 

2. Sinh Hoạt Bán Niên 

Hàng năm, trường Việt Ngữ Cộng Đồng Nam Úc có hai 
buổi sinh hoạt toàn trường.  

Một trong những mục đích chánh của các buổi sinh hoạt 
này là để các em học sinh có cơ hội trình diễn trước các 
bạn, thầy cô cũng như ông bà cha mẹ mình những gì mà 
các em đã học được. 

Thứ Bảy tới đây, 09.07.22, là buổi sinh hoạt bán niên của 
toàn trường với chủ đề “Liên Văn Hóa”. 

Kính mời quý đồng hương dành thì giờ đến cổ võ cho con 
em mình.  

3. Sĩ Số Học Sinh 

Trong hai học kỳ vừa qua của năm 2022, trường đã gặp 
một số khó khăn sau: 

• ảnh hưởng tiêu cực của đại dịch vẫn còn gây ít nhiều 
trở ngại 

• 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 
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Dù vậy, sĩ số học sinh ghi danh tại trường chỉ dao động 
dưới 4% so với mức ghi danh cao nhất vào đầu năm 2021. 

4. Đường Hướng Phát Triển 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Thông Báo của Trường 

Kính thưa quý phụ huynh học sinh, 

Ban Giám hiệu Trường Việt Ngữ Cộng Đồng xin thông báo 
đến quý phụ huynh: 

• Ngày học cuối Học kỳ 2 là Thứ Bảy 02.07.2022. 

• Các em học sinh sẽ bắt đầu Học kỳ 3 vào Thứ Bảy 
30.07.2022. 

• Cuối học kỳ này, chúng tôi kính mời quý phụ huynh 
cùng gia đình đến tham dự buổi sinh hoạt “Chia Sẻ, 
Trình Bày và Diễn Đạt” của các em học sinh toàn 
trường như sau: 

Ngày:  Thứ bảy, 09/07/2022 
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Địa Điểm: Trung Tâm Sinh Hoạt Cộng Đồng,  
62 Athol Street, Athol Park 

Giờ Bắt Đầu: 2.30pm (xin đến khoảng 2pm để chương 
trình bắt đầu đúng giờ) 

Trang Phục:  thể hiện chủ đề đa văn hóa, sáng tạo và 
nhiều màu sắc 

Thầy cô và các em đã dành rất nhiều thì giờ và công sức 
chuẩn bị cho buổi sinh hoạt tới đây. Cho nên rất mong 
quý phụ huynh tham dự đông đảo để khuyến khích các 
em học sinh duy trì được ngôn ngữ và văn hoá Việt trên 
đất Úc. 

Nếu có thắc mắc hay cần biết thêm chi tiết, xin liên lạc với 
nhà trường qua điện thư vcs@sa.vnca.org.au 

Kính chúc quý vị và gia đình một kỳ nghỉ an lành. 

 

 

 

 

 

 

 

Kính thưa quý đồng hương, 

Cộng Đồng có những phương tiện sau đây để thông tin, bàn thảo và giữ liên lạc với quý đồng hương. 

 Trang mạng:  www.sa.vnca.org.au 

Tại đây quý đồng hương có thể tìm hiểu thêm về những sinh hoạt đa 
dạng của Cộng Đồng như: 

- Văn Phòng Phúc Lợi (nơi cung cấp nhiều dịch vụ xã hội miễn phí) 
- Trường Việt Ngữ Cộng Đồng (với các lớp Việt Ngữ và Toán từ 
Vườn Trẻ đến cấp lớp 10) 
- Quán Phở Cộng Đồng (mở cửa mỗi cuối tuần từ 10am-2pm, bán 
các thức ăn thuần túy Việt Nam với giá cả phải chăng) 
- Dịch vụ cho thuê Hall với giá đặc biệt cho các hội đoàn, tổ chức 
trong cộng đồng  
- Các bản tin hàng tuần từ nhiều năm qua của Cộng Đồng cũng 
được lưu trữ tại đây để quý đồng hương có thể tham khảo. 

Trang Facebook: https://www.facebook.com/VietnameseCommunityinAustraliaSA 

   Tin tức Cộng Đồng cập nhật nhất, cùng nhiều bài vở khác. 

 

Facebook Group:  https://www.facebook.com/groups/vietnamesecommunitysa 

Trang này là trang dự phòng (trong trường hợp trang Facebook chánh 
không sử dụng được) 

https://www.facebook.com/VietnameseCommunityinAustraliaSA
https://www.facebook.com/groups/vietnamesecommunitysa/?__cft__%5b0%5d=AZVCaQARgb5KiInsYwgF4RB8MYq2MPhfdOgFLlGRYRJ2bBm8PEGz3WQ7rsCO3hSmgti2kJpVqWsfXswlC_fViu2dUIELRvFRflkf3SkzhnEv7iX6jNOi9BMrnqFJrLznCuZ84MyYuUE2hJrGFdXkh5CVlXTtznn5ngnG_veiaxySwg&__tn__=-UK-R
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Đây cũng là nơi để mọi thành viên có thể kết nối với những đồng hương 
khác có cùng quan tâm hay sở thích với nhau. Vì khác với trang 
Facebook chánh, mọi người đều có thể tự đăng bài. 

 

Mailing List:  để nhận được những tin tức, báo cáo chuyên biệt (như bản Báo cáo Tam 
cá nguyệt, sinh hoạt chính trị với các chính đảng Úc …), xin quý đồng 
hương gởi một email yêu cầu đến địa chỉ này 
dang.nguyen@sa.vnca.org.au  

 

Kính mời quý đồng hương tiếp tay bằng cách tham gia vào các diễn đàn Cộng Đồng hoặc giới thiệu đến 
thân nhân, bằng hữu. 

HĐQT / CĐNVTDUC-NU 

 

 


	A. Hội Đồng Quản Trị
	1. Nội Vụ
	2. Ngoại Vụ
	3. Kế Hoạch
	4. Nhân Sự
	5. Tài Chánh

	B. Văn Phòng Phúc Lợi
	1. Chăm Sóc Cao Niên
	2. Chăm Sóc Khuyết Tật
	3. Các Nhóm Sinh Hoạt
	4. Tài Trợ từ Chánh Phủ

	C. Trường Việt Ngữ Cộng Đồng Nam Úc
	1. Huấn Nghiệp
	2. Sinh Hoạt Bán Niên
	3. Sĩ Số Học Sinh
	4. Đường Hướng Phát Triển
	5. Thông Báo của Trường




