Hội Người Việt Toronto
Kính mời tham dự Lễ Thượng Kỳ và Tưởng Niệm Quốc Hận 2022
Sau hai năm phải tổ chức Lễ Tưởng Niệm ngày Quốc Hận qua mạng do giới hạn sinh hoạt gây ra
bởi COVID-19, năm nay chúng ta có thể tổ chức Lễ Thượng Kỳ ngoài trời trở lại tại Toronto
City Hall / Nathan Phillips Square đúng vào ngày thứ Bảy 30 tháng 4.
Trân trọng kính mời quý vị tham dự Lễ Thượng Kỳ và Tưởng Niệm Quốc Hận do Hội Người
Việt Toronto và các hội đoàn cộng đồng tại GTA tổ chức ngày thứ Bảy 30 tháng 4, 2022 từ 10
giờ sáng đến 4 giờ chiều tại Nathan Phillips Square, 100 Queen St. West. Toronto ON M5G 1P5.
Phần nghi lễ tưởng niệm các chiến sĩ và đồng bào Việt Nam và các chiến sĩ, nạn nhân chiến
tranh Ukraine hiện nay. Chương trình văn nghệ do các ca sĩ được mến mộ tại Toronto và
Montreal, các nhóm hợp ca trong cộng đồng và ban nhạc Black Planet thực hiện. Thức ăn giải
lao miễn phí.
Ban Tổ Chức mong nhận được sự ủng hộ của quý Đồng Hương tham dự cho ngày Lễ Thượng
Kỳ và Tưởng Niệm Quốc Hận được thành công. Mọi ủng hộ tài chánh sẽ được cấp tax receipt.
Xin gửi e-transfer qua VAT@vatoronto.ca, hay chi phiếu trả cho “Vietnamese Association,
Toronto” và gửi về Hội Người Việt Toronto - 1364 Dundas St. W. Toronto, ON M6J 1Y2.
Để biết thêm chi tiết, xin quý vị liên lạc qua email “VAT@vatoronto.ca” hay gọi 416-5363611, 416-636-8887.
Cám ơn quý vị.
Mời tham dự nghiên cứu và đóng góp ý kiến về kỳ thị chủng tộc người Á Châu
Hội Người Việt Toronto và các cộng đồng người Á Châu trong Thành Phố cùng hợp tác hội
thảo bàn tròn với Văn Phòng Thị Trưởng Toronto John Tory chống nạn kỳ thị người dân Á
Châu nói chung và những người Việt Nam nói riêng, người già bị kỳ thị (racism) để tìm chính
sách giải quyết.
Nếu quý vị đã gặp phải trường hợp bị kỳ thị, hay có ý kiến về phương thức chống kỳ thị, xin cho
chúng tôi biết để làm tài liệu đúc kết những vấn nạn bị kỳ thị trong Cộng Đồng người Việt tại
thành phố. Tất cả các thông tin cá nhân đều được giữ kín.
Xin liên lạc Thúy Nguyễn (Ái Ly), 416-873-6876, email: msvlttnguyen@gmail.com hay
VAT@vatoronto.ca.
Cám ơn quý vị.
Đại Hội Đồng Thường Niên 2022
Hội Người Việt Toronto (HNV-T) sẽ tổ chức Đại Hội Đồng Thường Niên (ĐHĐ) vào ngày Chủ
Nhật 26 tháng 6 năm 2022. Ghi danh bắt đầu lúc 10 giờ 30 sáng. Buổi họp chính thức bắt đầu
từ lúc 12 giờ trưa đến 4 giờ chiều tại văn phòng North York của Hội, số 3585 Keele Street, Unit
13. Chương trình đại hội gồm có:
1/ Khai mạc
2/ Báo cáo hoạt động của Hội Đồng Quản Trị và văn phòng Hội trong năm qua năm bắt đầu từ
sau ĐHĐ tháng 9, 2021
3/ Cứu xét vấn đề / tình trạng hội viên theo nhu cầu
4/ Bàn thảo những vấn đề / khúc mắc / đường hướng quá khứ và tương lai của Hội
5/ Bầu chọn bổ túc thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2022-2025
Sẽ có thức ăn trưa và giải lao. Xin lưu ý: Để được tham gia bầu cử tại Đại Hội Đồng Thường
Niên ngày Chủ Nhật 26 tháng 6, 2022, các hội viên mới cần ghi tên gia nhập Hội trước 5 giờ
chiều ngày thứ Năm 26 tháng 5, 2022, và sẽ phải qua sự cứu xét của HĐQT như theo Điều 6.1
của Bản Điều Lệ của HNV-Toronto đã tu chỉnh lần cuối vào tháng 6, 2016. Hội viên không
đóng niên liễm cho năm 2021 cần làm đơn xin gia nhập lại. Hội viên đã đóng niên liễm cho năm
2021 chỉ cần đóng niên liễm cho năm 2022 (bằng chi phiếu ghi trả cho “Vietnamese Association.
Toronto”, hay e-transfer gửi đến “VAT@vatoronto.ca”) trước 5 giờ chiều ngày thứ Năm 26

tháng 5, 2022. Để lấy đơn gia nhập, xin liên lạc qua email “VAT@vatoronto.ca” hay gọi 416536-3611, 416-636-8887.
Thông báo của Ủy Ban Đề Cử và Phát Triển Hội Viên Hội Người Việt Toronto
Ủy Ban Đề Cử và Phát Triển Hội Viên (Ủy Ban ĐCPTHV) kêu gọi sự tham gia của hội viên mới
có khả năng, trình độ, và tinh thần phục vụ Cộng Đồng để giúp đẩy mạnh sự phát triển các sinh
hoạt của Hội trong tương lai. Xin thông báo cho các hội viên thường trực của Hội muốn ứng cử
vào Hội Đồng Quản Trị các điều kiện và chi tiết như sau:
1. Điều kiện: từ 18 tuổi trở lên và là hội viên ít nhất là chín mươi (90) ngày liên tục tính đến
ngày bầu cử (Cần gia nhập hội viên trước cuối ngày 26 tháng 3, 2022).
2. Được một thành viên của Hội Đồng Quản Trị hay một thành viên của Ban Cố Vấn và một
hội viên thường trực đề cử.
3. Để nhận mẫu đơn, xin gửi email yêu cầu đến VAT@vatoronto.ca.
4. Đơn không ghi đủ các chi tiết theo yêu cầu sẽ không hợp lệ.
5. Xin gửi đơn ứng cử và bản tiểu sử về Trưởng Ban Đề Cử và Phát Triển Hội Viên,
email VAT@vatoronto.ca, hay về địa chỉ của Hội Người Việt Toronto - 1364 Dundas St. W.
Toronto, ON M6J 1Y2, và đề rõ “Lưu ý: Ủy Ban Đề Cử và Phát Triển Hội Viên” trên bì
thư. Hạn chót nhận đơn ứng cử là trước 5 giờ chiều ngày thứ Hai 25 tháng 4, 2022. Đơn sẽ được
cứu xét bởi Ủy Ban ĐCPTHV, sau đó duyệt qua bởi HĐQT, và sẽ có hiệu lực nếu được ĐHĐ
chấp thuận. Ngày Ủy Ban ĐCPTHV nhận đơn sẽ dựa theo ngày giờ ghi trên điện thư, hay dấu
triện bưu điện trên bì thư.
Thông báo cung cấp dịch vụ định cư
Trong tình trạng vẫn còn lây lan COVID-19, Hội Người Viêt Toronto xin thông báo cho quý vị
thường trú dân (chưa có quốc tịch Canada) có nhu cầu dịch vụ định cư xin liên lạc lấy hẹn trước:
Văn phòng Toronto (1364 Dundas St. West) – gọi số 416-536-3611 hoặc email:
thaihungvatoronto@gmail.com, hay phungvatoronto@gmail.com. Văn phòng North York (3585
Keele St., unit 13) - gọi số 416-636-8887 hoặc email: patriciavatoronto@gmail.com, hay
jennytvatoronto@gmail.com. Như trong những tháng qua, nhân viên sẽ tiếp tục phục vụ qua
phone và email cho quý vị nào không cần phải đến văn phòng để giảm bớt việc tiếp xúc và tiết
kiệm thì giờ đi lại.
Lớp Thể Dục Khí Công
HNV Toronto mở lại lớp Thể Dục Khí Công mỗi thứ Ba và thứ Sáu hàng tuần từ 7 pm đến 9 pm
tại địa điểm văn phòng North York 3585 Keele St, unit 13. Xin gọi huấn luyện viên Tư Trịnh
416-826-0855 để ghi danh.
Dịch vụ giới thiệu việc làm
Để giúp quý vị mới đến Canada đang gặp khó khăn tìm việc làm, HNV Toronto hiện có nhận
giới thiệu việc làm trực tiếp, không lệ phí. Quý vị cần tìm việc sẽ được giới thiệu đến các cơ sở
kinh doanh đang cần người. Để ghi danh, xin vui lòng gọi HNV tại số 416-536-3611 hay 416636-8887.
Tài liệu hướng dẫn học thi viết bằng lái xe
HNV Toronto có tài liệu hướng dẫn học thi viết bằng lái xe bằng tiếng Việt để giúp quý vị hiểu
tường tận luật lệ giao thông và dễ đậu bằng viết hơn. Xin liên lạc 416-536-3611 hay 416-6368887.
Nhận Thị Thực Chữ Ký
Nhằm phục vụ quý vị mới đến định cư ở Canada có được những giấy tờ hợp lệ và các văn kiện
cần thiết bằng tiếng Anh theo yêu cầu của chính phủ, HNV Toronto có nhận thị thực chữ ký
miễn phí cho quý vị thường trú nhân tại 2 văn phòng 1364 Dundas St. W và 3585 Keele St. Xin
liên lạc 416-536-3611 hay 416-636-8887 để lấy hẹn.

Hội Người Việt Toronto cung cấp dịch vụ miễn phí cho quý vị thường trú dân (chưa có quốc tịch
Canada): Hướng dẫn và giúp điền các giấy tờ cần thiết; Xin các loại phúc lợi xã hội, y tế, tiền
thất nghiệp; Giới thiệu lớp học Anh ngữ; Luyện thi nhập tịch; Thị thực chữ ký; Phiên dịch giấy
tờ; Hướng dẫn cách tìm việc làm; Giúp liên lạc với các cơ quan chính quyền, thông dịch qua
phone...Để biết thêm chi tiết, xin liên lạc 416-536-3611 / 416-636-8887 / "VAT@vatoronto.ca"

