Kính gửi quý thân hữu

THÔNG BÁO

Đây là tờ Bản Tin đầu tiên do Cộng Đồng Người Việt
Tự Do Tây Úc khởi xướng.

Lớp Học Tiếng Anh Miễn Phí

Mong rằng những tin tức trong Bản Tin sẽ giúp cho
chúng ta hiểu biết nhiều hơn về xã hội chung quanh,
am tường luật lệ, hòa nhập vào xã hội đa văn hóa dễ
dàng hơn.
Đây cũng là nhịp cầu nối kết để chúng ta có thể hiểu
biết về những sinh hoạt của các đoàn thể khác trong
Cộng Đồng tại Tây Úc.
Kính mến,
Chủ Tịch
BS Nguyễn Anh Dũng.

GIỜ LÀM VIỆC CỦA VĂN PHÒNG CỘNG
ĐỒNG NGƯỜI VIỆT TỰ DO TÂY ÚC
Văn Phòng của Cộng Đồng Người Việt Tự Do Úc
Châu/ Tây Úc tọa lạc tại số 4-5/151-155 đường
Brisbane, Perth WA 6000.
Giờ mở cửa :
Thứ Hai – Thứ Sáu : từ 10 giờ đến 4 giờ
Đồng hương cần sự giúp đỡ, xin liên lạc qua:
➢ Điện thoại: (08)9328 9391

Cộng Đồng Người Việt Tự Do Tây Úc tổ chức lớp học
tiếng Anh miễn phí.

Lớp học dự định sẽ bắt đầu từ 15/07/2020
vào mỗi thứ 4 hoặc thứ 7 hàng tuần,
lúc 10:00 giờ sáng – 12:00 giờ trưa
tại Văn Phòng Cộng Người Việt Tự Do Tây Úc.
(Ngày và giờ có thể thay đổi để phù hợp với học viên)

Lớp Học Thi Quốc Tịch
Nhằm mục đích giúp đỡ cho người Việt tại Tây Úc
trong việc làm giấy tờ xin và thi vào quốc tịch.
Cộng Đồng Người Việt Tự Do Tây Úc tổ chức lớp học
thi quốc tịch với học phí tượng trưng.
Ngày và giờ sẽ được thông báo tùy vào số lượng
người ghi tên.
Quý đồng hương muốn tham dự một hoặc hai lớp học
trên xin vui lòng liên lạc:
Văn Phòng Cộng Người Việt Tự Do Tây Úc
Unit 4–5, 151-155 Brisbane Street, Perth WA 6000
Điện thoại: (08) 9328 9391
hay Email: vpcdwa@gmail.com

➢ Email: vpcdwa@gmail.com

Trân trọng tri ân sự đồng hành và hỗ trợ của Nhà In
S&T Colour Printings trong việc hoàn thành Bản Tin.

Mọi đóng góp ý kiến, nhờ đăng Quảng Cáo hay Rao vặt xin gởi về email vpcdwa@gmail.com, điện thoại số (08)9328 9391

Constable Sam Lim

CHÚ Ý! CHÚ Ý! CHÚ Ý! CHÚ Ý!

BẢNG ĐÁNH GIÁ MỨC ĐỘ
AN TOÀN CỦA NHÀ CHÚNG TA

ĐIỆN THOẠI CẦM TAY TRONG LÚC LÁI XE

✓

Xin trả lời các câu hỏi sau đây để xem mức độ an
toàn của nhà bạn như thế nào.
Càng có nhiều  thì nhà càng an toàn.
✓ Từ ngoài đường có thế nhìn thấy rõ số nhà
không?
✓ Cây cối chung quanh nhà có cắt tỉa khoảng
khoát để kẻ trộm không thể ẩn núp phía sau?
✓ Cửa ra vào có làm bằng gỗ chắc chắn không?
✓ Cửa ra vào có khoá chắc chắn không?
✓ Cửa ra vào và cửa sổ có gắn lưới an toàn
không?
✓ Cửa trước có gắn ống kính nhỏ để nhìn ra
ngoài không?
✓ Cửa sổ có khoá an toàn không?
✓ Trong nhà có đèn tắt mở tự động hay đèn
cảm ứng (sensor lights) không?
✓ Nhà có hàng rào và cổng không?
✓ Các lối vào nhà có đèn sáng không?
✓ Nhà có hệ thống báo động an toàn không?
✓ Garage hay nhà kho có khóa không?
✓ Thang hay dụng cụ có cất kỹ càng không?
✓ Hộp điện có khoá không?
✓ Thùng thơ có khoá không?
✓ Có đánh dấu hay khắc tên vào các tài sản
trong nhà mình để dễ nhận diện (trường hợp
bị ăn cắp) và có ghi chép lại serial number
không?
✓ Có dán trên cửa sổ các stickers cho biết nhà
này có hệ thống báo động không?
✓ Thường xuyên nạp điện đầy đủ Mobile
phone và luôn luôn mang theo bên mình.
✓ Nhà có nuôi chó không?
✓ Có tham gia”Hàng Xóm Canh Chừng Dùm
Nhau” (Neighbourhood Watch) không?

Đạo luật này đáng lẽ được ban hành vào 01 tháng 7,
nhưng vì đại dịch COVID-19 nên đã được dời đến
tháng 9.
Kể từ ngày 1 tháng 9, tài xế đang lái xe mà ĐỤNG
VÀO điện thoại cầm tay sẽ bị phạt từ $500 đến
$1,000 và trừ 3 - 4 điểm.
Bạn có thể dùng điện thoại để xem đường trong lúc
lái xe, nhưng điện thoại phải được gắn chặt trên xe.
Nếu trong lúc lái xe, vì bất cứ lý do nào đó, bạn phải
đụng vào điện thoại, nhằm lúc cảnh sát gặp thì chắc
chắn bạn sẽ phải mất toi $1,000 và bị trừ 4 điểm.
Ngoài ra nếu sự việc đó xảy ra vào ngày lễ thì số điểm
bị trừ sẽ được nhân 2, nghĩa là bị trừ 8 điểm.

LÁI XE BẤT CẨN

Hình phạt dành cho tài xế lái xe bất cẩn là $600 kèm
theo bị trừ 12 điểm. Nếu là tài xế bằng P thì sẽ bị rút
bằng luôn.
THẾ NÀO LÀ LÁI XE BẤT CẨN?
•
•
•
•
•

Không ngừng ở bảng Stop.
Xe chạy lạng quạng cán vạch sơn trên đường.
Không chăm chú nhìn phía trước mà lại nhìn
người kế bên hay nhìn vào điện thoại.
Để một phần thân thể, như tay hay cùi chỏ ra
khỏi ngoài xe.
Ăn hay uống trong lúc lái xe.

Mọi đóng góp ý kiến, nhờ đăng Quảng Cáo hay Rao vặt xin gởi về email vpcdwa@gmail.com, điện thoại số (08)9328 9391

COVID-19 VÀ TÂY ÚC

MÙA ĐÔNG TIẾT KIỆM NƯỚC
Mùa đông đã đến rồi, để tiết kiệm nước, bắt đầu từ
ngày 1 tháng 6, chúng ta nhớ tắt hệ thống tưới
vườn tự động từ nước thường và nước giếng.
Theo thống kê thì việc tắt nước tưới vườn trong mùa
đông sẽ tiết kiệm được 5 tỷ lít nước , tương đương
với khoảng nước đổ vào 200 hồ bơi Olympic.

HỘI THIỆN NGUYỆN ST VINCENT DE
PAUL SẼ PHÁT THỨC ĂN CHO CƯ DÂN
CẦN GIÚP ĐỠ Ở VÙNG WANNEROO
Kể từ ngày 18 tháng 6, Hội Saint Vincent De Paul phối
hợp với Thành Phố Wanneroo sẽ mang giỏ thức ăn
đến tận nhà cho những gia đình cần sự giúp đỡ trong
vùng Wanneroo.
Chương trình này dự định sẽ kéo dài trong vòng ba
tháng. The tổ chức Saint Vincent de Paul, do ảnh
hưởng của đại dịch COVID-19, số người gặp khó khăn
cần giúp đỡ ngày càng gia tăng.

Bắt đầu từ ngày 27 tháng 6 , Tây Úc chuyển qua Giai
Đoạn 4 , có nghĩa là sinh hoạt đời sống của dân Tây
Úc trở lại gần như bình thường NHƯNG PHẢI tôn
trọng những điểm sau đây:
1. Luật 2 mét vuông ở những nơi công cộng như
tiệm ăn, vẫn còn áp dụng.
2. Casino,Optus Stadium, HBF Park và RAC
Arena mở cửa lại nhưng chỉ hoạt động 50%.
3. Hội chợ vẫn chưa được phép tổ chức.
4. Biên giới giữa Tây Úc và các tiểu bang vẫn
còn đóng.
Tùy theo tình hình dịch Covid-19, Giai Đoạn 5 có thể
sẽ bắt đầu vào ngày 18 tháng 7.
Trong Giai Đoạn 5, luật 2 mét vuông và những luật
khác sẽ được bãi bỏ , chỉ trừ Biên Giới Tiểu Bang thì
chưa biết đến ngày nào mới được giải tỏa.
Trong thời gian này, để tránh dịch bịnh lây lan, chúng
ta cố gắng duy trì những điều sau đây:
1. Thực hiện khoảng cách an toàn nơi công
cộng (1.5 m).

Việc gói quà được thực hiện tại kho Canningvale.
Đồng hương muốn tham gia việc gói quà có thể liên
lạc qua email volunteer@svdpwa.org.au hay điện
thoại số (08) 6323 7500.

2. Vệ sinh cá nhân:
➢ Rửa tay thường xuyên.
➢ Che miệng, mũi khi ho hay nhảy mũi.
➢ Khi mình bị bịnh, không ra đường
hoặc tiếp xúc với người khác. Nhưng
nếu cần ra đường, phải mang khẩu
trang để khỏi lây cho người khác.
➢ Người lớn bịnh nên nghỉ ở nhà,
không đi làm. Trẻ con bị bịnh không
được đi học.

Đồng hương muốn đóng góp hiện vật hay tiền bạc có
thể email donation@svdpwa.org.au hay điện thoại
số 13 18 12.

3. Cài đặt COVIDSafe app. vào điện thoại di
động và lúc nào ra đường cũng phải mang
điện thoại theo.

Để được nhận giỏ thức ăn miễn phí, xin vui lòng điện
thoại số 1300 794 054.

Mọi đóng góp ý kiến, nhờ đăng Quảng Cáo hay Rao vặt xin gởi về email vpcdwa@gmail.com, điện thoại số (08)9328 9391

THÔNG BÁO

THÔNG BÁO

CÂU LẠC BỘ CỜ TƯỚNG TÂY ÚC

TRƯỜNG VIỆT NGỮ
CỘNG ĐỒNG TÂY ÚC

Nhằm mục đích phát triển Bộ Môn Cờ Tướng cổ
truyền của người Việt Nam, Cậu Lạc Bộ Cờ Tướng
Tây Úc thân mời những đồng hương thích chơi cờ
tướng đến tham dự buổi sinh hoạt hằng tuần của Câu
Lạc Bộ.
Ngày Giờ: 01 giờ trưa Chủ Nhật hằng tuần.
Địa điểm: 09 Edison street – Dianella WA 6059
Muốn biết thêm chi tiết, xin liên lạc ông Huỳnh Bá
Liêm qua điện thoại 043 350 322.
Trân trọng kính mời,
Chủ Nhiệm Câu Lạc Bộ
Ông Huỳnh Bá Liêm

Trường Việt Ngữ Cộng Đồng Tây Úc sẽ bắt đầu Học
Kỳ 3 vào ngày Thứ Bảy 25/07/2020.
Để tránh dịch COVID-19 lây lan, nhà trường sẽ có
một số thay đổi như sau, xin phụ huynh cố gắng giúp
các em tuân hành:
1. Giờ đi học sẽ từ 2 giờ đến 4 giờ, xin phụ
huynh cho các em đi sớm trước 15 phút để
giáo viên đo nhiệt độ và giúp các em rửa tay
trước khi vào lớp.
2. Nhà trường sẽ không cắt trái cây cho các em,
xin phụ huynh vui lòng cho các em mang theo
một hộp trái cây cắt sẵn và một chai nước
uống.
3. Nếu học sinh nào có những triệu chứng sốt,
ho, sổ mũi, xin phụ huynh vui lòng giữ em ở
nhà.
Trân trọng,
Hiệu Trưởng
Phan Hoàng Xuân Hương

QUẢNG CÁO – RAO VẶT – NHẮN TIN
Phòng Khám Nha Khoa

LT DENTAL
Nha sĩ LÊ ANH TUẤN TONY

DONG NGUYEN
PAVING SEVICES

BDSc (UWA)
445 William st – Perth 6000

Lót Gạch Sân, Làm Tường,
Hàng Rào

(08) 9328 5027
admin@ltdental.com.au

TONY NGUYEN
PATIO & FENCING
Chuyên nhận làm Hàng Rào sắt,
Cổng sắt, Patio ….

Thành: 0409 104 999
Mai 0422 782 098

tonynguyenpatiofencing@hotmail.
com

61 421 528 211
Email: dongtan123@gmail.com

Câu Lạc Bộ
Đá Banh
Westnam
United

Shelvock Park, Koondoola
www.westnam.org.au
FB - Westnam United
Email - info@westnam.org.au

Chuyên Mua Bán, Môi Giới Nhà Đất
Cho Cộng Đồng Người Việt

Jamie: 0420 986 968
info@jnre.com.au

TRANS SECURITY DOORS

Balga Plaza Pharmacy
MỞ CỬA 7 NGÀY

BALGA PLAZA SHOPPING CENTRE
108 Princess Rd, Balga 6061
9349 6334

S&T Graphic Design
& Colour Print

718 Marshall Road, Malaga 6090
(08)9248 1286
shern@stcolourprint.com

Nhận làm và sửa chữa, bảo trì
các loại cửa an toàn.
Phước: 0435 899 413
A/H: 9249 7685
phoa_au@yahoo.com.au

Mọi đóng góp ý kiến, nhờ đăng Quảng Cáo hay Rao vặt xin gởi về email vpcdwa@gmail.com, điện thoại số (08)9328 9391

