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Thông	  báo	  thay	  Thư	  Mời	  
Notice	  /	  Invitation	  

	  
Phiên	  Họp	  Khoáng	  Đại	  Hàng	  Năm	  của	  CĐNVTD-‐UC-‐Tây	  Úc	  
Annual	  General	  Meeting	  of	  the	  Vietnamese	  Community	  –	  WA	  

	  
Kính	  gởi:	  
Quý	  vị	  Lãnh	  Đạo	  Tôn	  Giáo	  
Quý	  vị	  Lãnh	  Đạo	  Các	  Đoàn	  Thể	  
Quý	  Thân	  Hào	  Nhân	  Sĩ	  	  
Và	  Quý	  Đồng	  Hương	  
	  
Theo	  tinh	  thần	  của	  Luật	  Hội	  Đoàn	  2015,	  Ban	  Chấp	  Hành	  Cộng	  Đồng	  xin	  kính	  mời	  quý	  vị	  đến	  
tham	  dự	  Phiên	  Họp	  Khoáng	  Đại	  vào	  :	  
	  
Chủ	  Nhật	  18	  tháng	  12	  năm	  2016	  
Lúc	  	  2	  giờ	  chiều	  
Tại	  Văn	  phòng	  Cộng	  Đồng	  số	  151	  Brisbane	  Street	  Perth	  6000	  
	  
Chương	  trình	  nghị	  sự	  gồm	  có:	  
	  
1.	  Tóm	  lược	  hoạt	  động	  của	  năm	  2016,	  
2.	  Báo	  cáo	  tài	  chánh	  2015-‐2016	  (đã	  đăng	  trong	  website),	  
3.	  Hội	  Chợ	  Tết	  Đinh	  Dậu	  2017,	  
4.	  Chương	  trình	  hoạt	  động	  của	  năm	  2017.	  
	  
	  
Kính	  thư,	  
Thay	  mặt	  Ban	  Chấp	  Hành,	  
Chủ	  Tịch	  Cộng	  Đồng,	  

	  
BS	  Nguyễn	  Anh	  Dũng.	  
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