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Thư Ngỏ 
 
Kính gửi,  
 
Quý phụ huynh học sinh,  
Quý giáo viên trường Việt Ngữ Hùng Vương (VNHV).  
Cùng quý đồng hương. 
 

Qua Bạch Thư của Ban Chấp Hành Cộng Đồng Người Việt Tự Do Tây Úc (ngày 
12/06/2010) đã được gửi đến một số quý vị và đã được đăng tải trên báo Saigon Times (ngày 
17/06/2010), trong đó đã giải thích rất rõ ràng nguyên nhân xảy ra vấn đề của trường VNHV. 

 
Để xác định rõ trách nhiệm của BCHCĐ đối với trường VNHV, chúng tôi gửi kèm 

theo đây thư của Bộ Giáo Dục gửi cho BCH, xác nhận cấp ngân khoản cho BCH để điều 
hành trường Việt Ngữ niên khóa 2010, và lá thư của bà Cristina, Hiệu Trưởng trường 
Highgate, gửi ông Phạm Phước Hải yêu cầu trả lại chìa khóa của trường, với lý do là ông đã 
không còn đại diện BCHCĐ để điều hành trường Việt Ngữ của cộng Đồng nữa (văn bản đính 
kèm). 

 
BCHCĐ cũng xác định với toàn thể quý vị rằng, sự duy trì việc giảng dạy tiếng Việt 

có phẩm chất là điều cần thiết của Người Việt Tự Do chúng ta. 
  
Do đó BCHCĐ trân trọng thông báo cùng quý đồng hương: 

- Trường vẫn tiếp tục giảng dạy vào các chiều Thứ Bảy hàng tuần. 
- BCHCĐ đã thành lập một Ban Giám Hiệu và các giáo viên có trình độ và khả năng. Tuy 
nhiên BCHCĐ vẫn kêu gọi các giáo viên hiện đang giảng dạy tại trường VNHV điền đơn để 
tham gia tiếp tục giảng dạy (Đơn đính kèm). 
- Ban Giám Hiệu sẽ có tài liệu giảng dạy, kể cả về Việt Sử và truyện tiếng Việt cho các em. 
- Chủ trương của BCHCĐ là trường sẽ miễn học phí cho học sinh, vì đã có ngân khoản tài 
trợ. 
 
Qua những điều trình bày nêu trên, chúng tôi mong mỏi quý vị phụ huynh học sinh tiếp tục 
đưa con em đến trường để trau dồi Văn Hóa Việt. 
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