
CĐNVTDUC-Tây Úc  
PHIÊN HỌP KHOÁNG ĐẠI THƯỜNG NIÊN  

26.10.2014
$

ANNUAL GENERAL MEETING



THÀNH QUẢ HOẠT ĐỘNG

• XÂY DỰNG  
TƯỢNG ĐÀI THUYỀN NHÂN TRI ƠN NƯỚC ÚC 
VIETNAMESE BOAT PEOPLE MONUMENT OF 
GRATITUDE  
Khánh Thành ngày 27.10.2013 
Công Viên Wade Street Reverve.





Tượng đài Thuyền Nhân



Mặt trống đồng Đông Sơn



Thuyền Nhân Việt Nam ngày nay 

• Đợt vượt biển tìm tự 
do gần đây nhất. 

$

Vietnamese Asylum Seekers



Khởi đầu: Thư cầu cứu  
của người Việt Nam từ trại Yongah Hill Tây Úc
$

•  Subject: Letter seeking help! SOS Letter seeking help! Dear representatives of the Vietnamese community in Australia: First of all we wish 
to thank you for your help during the recent time. We sincerely thank various associations, organisations and individuals who have been 
assisting us . We are the Vietnamese boat people at Yongah Hill Immigration Detention Centre in Western Australia. Ladies and gentlemen, 
we have a saying “Good leaves protect torn leaves, torn leaves protect tattered leaves”. In view of such a tradition, we are writing this 
letter to you, our dear people, in order to seek your care and love, and your enthusiastic assistance. Ladies and gentlemen, like you who 
previously could not tolerate the ruthless and cruel dictatorship of the communist regime, the Hanoi government, we are now also unable 
to bear the blatant repression from the communist government. Like you before, we had to escape in order to find freedom and happiness. 
Dear sirs and madams, in the past few days, at the Yongah Hill Detention Centre, the Immigration Department have coordinated with 
Vietnam’s Immigration-Emigration Office (Police CPA 18) to force a number of us to sign the personal identity determination paper 
(equivalent to signing the repatriation paper). Those who did not want to sign were forced to sign. If forcing was not effective, they were 
told by the Vietnamese police that whether they signed the paper or not, they would eventually be forced to return to Vietnam. Yesterday, 
a person had to kill himself by hanging because he had for three days continuously been forced to sign personal identity determination 
paper. Because of the many threats and having been forced to a dead end, he had to commit suicide to escape his terrible situation.  

• Why? After having to leave our homeland and our people, after leaving our wives and children, our parents, our relatives behind to escape 
the  

• cruel communist government, why does the Australian Immigration Department still insist that we have to face this rotten government, to 
face this terrible memory? We are begging you, the Vietnamese community, to voice our plight on our behalves. Please do not allow dead-
end people like us having to terminate our lives. Dear sirs and madams, at the moment the majority of the Vietnamese refugees have shown 
sign of a mental crisis, especially those who applications have been returned and those who were forced to sign the personal identity paper. 
Many of them told me that if they are returned to Vietnam, there will be no way out, and they will eventually chose to kill themselves 
because dying in Australia is better than dying in Vietnam. Ladies and gentlemen, since were are people from the same root, we do not wish 
to see anymore of such unjust deaths. I strongly believe that you also do not wish to see that happening. Ladies and gentlemen, as you 
know, the communist government claims to be a government but they are in fact a wrongful authority, a deceitful authority, a dictatorial 
authority and an evil authority. Dear sirs and madams, we beg you to spare a little love and concern to your fellow countrymen who are 
confined within four walls, where they cannot fulfill their dreams, where they cannot show their love to their homeland. Once gain, we 
earnestly request that we care about us and help us. We sincerely thank you. Pray God to give you his many blessings! Sender, Paul Tran  

• PS: We respectfully request various radio stations to transmit our letter seeking help to the Vietnamese community in Australia, to those 
associations, groups and individuals who have good will to help us. Please accept our sincere gratitude. 



Boat people Taskforce
Cộng Đồng Người Việt Tự Do 
 Liên Bang và các Tiểu Bang  

đề nghị  
khai sáng ra Uỷ Ban Tranh Đấu cho 

Thuyền Nhân Việt Nam này. 



Email ngày 3.9.2013  
quyết định thành lập  

Boat People TaskForce
• From: Email BCH <vietnamesewa@gmail.com> 
• Subject: Re: Viet Boat People task force 
• Date: 3 September 2013 1:05:43 pm AWST 
• To: Nam <plhoangnam@gmail.com> 
• Cc: "luatsu.peterle@gmail.com" <luatsu.peterle@gmail.com>, Carina Hoang <carinahoang@gmail.com> $
• Hi all 
• I had a teleconference last night and the federal VCA decided to set up a legal task force. 
• You consent me to send your contact details to CVA?  $
• Warm regards / Kính chào 
• Anh Nguyen, MD, MBBS  
• President 
• Vietnamese community in Australia / WA chapter Inc. 
• 167 Palmerston St. Perth 6000 
• Tel 0488 042 182 
• Email: vietnamesewa@gmail.com 
• Website: 
• http:/ausvietwa.wordpress.com/

mailto:vietnamesewa@gmail.com
http://ausvietwa.wordpress.com/


Boat People Taskforce 

• Lực Lượng tranh đấu cho Thuyền Nhân Việt Nam 
• Ban Chấp Hành Cộng Đồng là một trong những sáng 

lập viên của lực lượng này 
    phía VN tại WA gồm có:  
      Chủ Tịch CĐ,  
                                  Cựu Chủ Tịch Phạm Lê Hoàng 
Nam,               bà Carina Hoàng (tác giả 
cuốn Boat People) 
Các thành viên khác: LS Đoàn Việt Trung tại Sydney… 
Người Úc: Cựu Dân Biểu Sắc Tộc Judy Watson, LS Úc và nhiều thân hữu 
Úc.



Thư của Chủ Tịch CĐ Tây Úc  
gởi cho Commonwealth Ombudsman  

ngày 16 tháng 9 năm 2013



Thư trả lời của Commonwealth Ombudsman



Chào mừng các 
 thuyền nhân Việt Nam  

đã đến được bến bờ tự do



Tết Festival 2015

Hội Chợ Tết Quý Mùi 2014: hơn 10,000 người 
tham dự 



Cứu trợ nạn nhân Bão Hải Yến  
Phi Luật Tân tháng 1 năm 2014



CÔNG VIÊN TỰ DO

• Xin đổi tên công viên Wade Street Reserve 
thành ra Công Viên Tự Do bằng  tiếng Việt và 
đã được Dân Cư và HĐ TP Vincent chấp nhận.  

• Sau đây là diễn tiến sự việc, qua văn bản 
của HĐTP Vincent:



BIÊN BẢN PHIÊN HỌP KHOÁNG ĐẠI CỦA 
CITY OF VINHCENT.



Biên bản phiên họp 2/2014



Tên chính thức: Tự Do Park



Báo đăng tin.



Công viên Tự Do  
Tự Do Park



Văn Nghệ gây quỹ 27.9.2014

• Buổi gây quỹ đã thành 
công mỹ mãn.  

• Tổng số tiền còn trong 
bank sau khi trừ hết các 

khoản chi tiêu là       
22,070.60



Tiền trong chương mục gây quỹ



Tình hình Tài Chánh hiện thời của Cộng Đồng  
tiền trong chương mục tổng quát:



Ngân sách Cộng Đồng hiện còn

                     $22,070.60 gây quỹ 
    +     $13,808.77  

    =     $35,879.37 

   +      $50,000.00 (TD) 

Total: $85,879.37



Văn phòng Cộng Đồng

• Nhờ có khả năng tài chánh,Văn Phòng Cộng 
Đồng 151 Brisbane Street nay đã tuyển mộ 
nhân viên làm mỗi ngày, giúp đồng hương 
trong khó khăn của cuộc sống.  

• Để khởi  đầu đã tuyển được 1 người làm vào 
thứ Hai, Tư và Sáu từ 10 giờ đến 2 giờ.



Invoice đòi tiền



Xác nhận của Artsource



Tết Ất Mùi 2015
20 và 21 tháng 2 năm 2015 

Vào cửa  MIỄN PHÍ  
cho tất cả những ai  

MẶC ÁO DÀI VIỆT NAM,  
nam cũng như nữ. 

Xin đồng hương chuẩn bị Áo Dài để tô 
điểm nét văn hoá dân tộc cho ngày Tết 

truyền thống này.



TU CHÍNH NỘI QUY

• Nhiệm kỳ 3 năm 
• Bầu cử sau ngày 30.6 (trong vòng 4 tháng)  
•  Nếu không có ai ra tranh cử, BCH đương 

nhiệm sẽ gia hạn thêm 3 tháng.  
• Sau 3 tháng nếu vẫn không có ai, thì Ban 

Giám Sát triệu tập Đại Hội Bất Thường để 
cùng với các Tổ chức trong cộng đồng 
thành lập 1 BCH lâm thời.



 
 

THANK YOU 
CÁM ƠN


