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THÔNG CÁO BÁO CHÍ 

Vinh Danh cựu chiến binh Úc và VNCH tại Quốc Hội Victoria 

Cộng Đồng Người Việt Tự Do Victoria xin trân trọng thông báo: 

Quốc Hội Tiểu Bang Victoria sẽ có một buổi lễ chính thức Vinh Danh những hy sinh và đóng góp 

của các cựu chiến binh Úc Đại Lợi và Việt Nam Cộng Hoà. 

Đây là một sự kiện lịch sử quan trọng lần đầu tiên xảy ra tại Lưỡng Viện Quốc Hội Victoria đối 

với những cựu chiến binh Úc tham chiến tại Việt Nam và các cựu quân nhân Quân Lực VNCH. 

Mục đích của việc vinh danh chính thức tại quốc hội tiểu bang để nói lên tinh thần đồng đội của 

hai quốc gia Úc Đại Lợi và miền Nam Việt Nam, những hy sinh mất mát của các cựu chiến binh 

cũng như các quân nhân QLVNCH. 

Đặc biệt với những CQN QLVNCH, giới trẻ chúng tôi muốn nói lên sự biết ơn trước những hy 

sinh bảo vệ tự do cho miền Nam Việt Nam, cho sự sống còn của chúng tôi, và phần nào trả lại vinh 

dự cho quý vị trước những xuyên tạc cố tình viết sai lịch sử chiến tranh Việt Nam của đảng CSVN. 

Chúng tôi mong rằng sự vinh danh chính thức này được ghi lại nơi Quốc Hội sẽ là bằng chứng sự 

thật về những can đảm, hy sinh của quý vị để thế hệ mai sau được biết. 

Buổi Vinh Danh sẽ được diễn ra vào thứ năm ngày 14 tháng tư tại Quốc Hội Tiểu Bang, lúc 9.30g 

sáng. 

Sau buổi Vinh Danh tại Quốc Hội, Cộng Đồng Người Việt Tự Do Victoria sẽ có một buổi tiếp tân 

tại ANZAC House tại số 4 Colins Street Melbourne. Đây là dịp để chúng ta, nhất là thế hệ con con 

cháu và giới trẻ Úc gốc Việt, tri ân và cám ơn những cựu chiến binh Úc và CQNVNCH ngày trước 

đã can đảm, anh dũng và hy sinh chiến đấu để bảo vệ miền Nam. 

Lưu ý quan trọng: Xin quý đồng bào thông cảm cho việc giới hạn quan khách tham dự giành cho 

cựu chiến binh và CQN. 

Mọi chi tiết xin liên lạc với ông Trần Vĩnh Triều qua điện thoại số 0413 732 186. 
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