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ĐẠI HỘI THƯỜNG NIÊN 
HĐQT trân trọng kính mời quý hội đoàn, tổ chức cũng như toàn thể 
quý đồng hương đến tham dự Đại Hội Thường Niên được tổ chức:  

• Thời gian:   4 giờ chiều thứ Sáu, 14.10.2022  
• Địa điểm:  Trung Tâm Sinh Hoạt CĐNVTDUC/NU 

62 Athol St, Athol Park  
Vì có sự hiện diện của những cơ quan cấp tài trợ cho Cộng Đồng 
chúng ta nên Đại Hội cần được tổ chức trong ngày/giờ làm việc. 
Trong Đại Hội này, HĐQT sẽ tường trình những hoạt động của năm 
vừa qua, tình hình tài chánh, chi tiết cùng kết quả duyệt xét của kiểm 
toán viên, đồng thời trình bày kế hoạch cho năm tới để Đại Hội thảo 
luận và đóng góp ý kiến. 
Trân trọng kính chào và mong gặp mặt quý đồng hương.  
HĐQT CĐNVTDUC/NU 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Thông Báo 
Mời Họp Thành Lập Ban Tổ Chức 

Hội Chợ Tết Nguyên Đán Quý Mão 2023 
Xin kính mời đại diện các hội đoàn, tổ chức và quý đồng hương tham 
dự buổi họp nhằm mục đích thành lập Ban Tổ Chức và lên chương 
trình cho Hội Chợ Tết Quý Mão 2023.  

• Thời gian:   7 giờ tối thứ Sáu, 30.09.2022  
• Địa điểm:  Trung Tâm Sinh Hoạt CĐNVTDUC/NU 

62 Athol St, Athol Park  
Tết Nguyên Đán là một lễ hội quan trọng của người Việt chúng ta. Vì 
thế, kính mong toàn thể quý đồng hương vui lòng bớt chút thời giờ 
đến tham dự cuộc họp, đồng thời chung tay trong việc tổ chức ngày 
lễ hội này.  
Kính  
Hồ Thái Phụng 
Phó Chủ Tịch Kế Hoạch 
 
 

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

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

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 3 là thứ Bảy, 24.09.2022. 
• Các em học sinh sẽ trở lại trường vào thứ Bảy, 22.10.2022. 

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. 
Cô Khuyên (Quin) Trần 
Hiệu Trưởng / Principal 
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