
  
 

 
 

 
CỘNG ĐỒNG NGƯỜI VIỆT TỰ DO ÚC CHÂU / TÂY ÚC 

VIETNAMESE COMMUNITY IN AUSTRALIA/WA CHAPTER INC. 
     Unit 4 & 5, 151-155 Brisbane St, Perth, W.A. 6000 

Tel: (08) 9328 8914 -  Email: wa@ausviet.net - Website: http://ausvietwa.wordpress.com/ 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Đơn Xin Gia Nhập CĐNVTDUC/TU 
                       (Membership Form) 

 
Họ và Tên (viết theo tên Việt Nam có dấu):............................................................................................. 
(Surname, Middle name, First name) 
 
Ngày, tháng, năm sinh: ............................................................................................................................ 
(Date of Birth) 
 
Địa chỉ cư chú:......................................................................................................................................... 
(Address) 
Liên lạc (contact): Phone :............................Mobile:.................................Email:.................................. 
 
Nếu nơi sinh không phải là Việt Nam, xin cho biết nơi sinh của cha mẹ ruột:....................................... 
(If not born in Vietnam, please state Country of Birth of your parent) 

 
Quốc tịch Úc (Australian Citizen) 
Thường trú (Permanent resident) 
Các trường hợp khác, xin cho biết chi tiết (Others, please specify):........................................... 
 

Niên liễm của thành viên là 5 đô la Úc [$A5] (annual Membership fee is AUD $5.00) 
 
Tiền hỗ trợ Cộng Đồng (donation): $............................ 

 
  Cash : $................ 
  Cheque: (Cheques made payable to: Vietnamese Community in WA Inc) $ ................. 
  Direct Deposit: (Vietnamese Community in WA Inc, Bank: CBA BSB: 066118 Account #: 1023 4047) $................. 
 

Mọi người Úc gốc Việt và thường trú nhân người Việt trên 18 tuổi đang sinh sống tại Tiểu Bang Tây Úc, không vi phạm các tội hình sự đang chờ xét 
xử vào thời gian xin gia nhập, và bằng lòng đóng niên liễm đều có thể làm đơn xin gia nhập để trở thành thành viên chính thức của 
CĐNVTDUC/TU. Niên liễm của thành viên là 5 đô la Úc ($A 5) 
Nhiệm vụ thành viên 

1. Tất cả các thành viên đều có nhiệm vụ: 
a)      Giữ thanh danh cho dân tộc Việt Nam Tự Do và uy tín của Cộng Đồng. 
b)     Tôn trọng và chấp hành tất cả các điều khoản trong Bản Nội Quy. 
c)      Tham gia, hỗ trợ các sinh hoạt của Cộng Đồng Người Việt Tự Do. 

 
Joining and Membership Fee 
All Vietnamese Australians and permanent resident Vietnamese who are permanently living in Western Australia, without committing  any criminal 
offence pending trial at the time of application, and are willing to pay membership fee shall be able to apply for a membership of the VCA/WA. 
Membership fee is AUD $5 
Members’ duty 

1. All members have a duty to: 
a. Preserve a good name for Vietnamese people and reputation of The Community. 
b. Respect and implement all the Articles in the Constitution. 
c. Take part in and support all activities of the Community. 

 
Tôi Xin xác nhận những chi tiết ghi trên đây là hoàn toàn đúng sự thật và tôi tôn trọng và chấp nhận tất cả các 
điều khoản nêu trên đây. (I declare that all the information stated above are correct and that I agree with all 
the conditions listed above)  
 
Ký Tên (Signature)...................................................................Ngày, tháng & năm (Date).................. 
 
 
 


