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COÄNG ÑOÀNG TÎ NAÏN
VIEÄT NAM
VUØNG ÑOÂNG LUAÂN ÑOÂN
Là m¶t t° chÙc thiŒn nguyŒn, ÇÜ®c thành lÆp vào
næm 1983 do nh»ng ngÜ©i tœ nån tØ ViŒt Nam nh¢m
tåo thuÆn l®i cho nh»ng cÖ cÃu t° chÙc cûa chÜÖng
trình c¶ng ÇÒng xã h¶i Ç‹ Çi Ç‰n s¿ h®p nhÃt mà
ÇÜ®c tuyên bÓ tØ nh»ng ngÜ©i dân cÜ trong vùng
Tower Hamlets.
 Møc Çích
Møc Çích cûa CñTN ViŒt Nam:
Ti‰n tri‹n vŠ giáo døc và huÃn luyŒn cho m†i
ngÜ©i tœ nån ViŒt Nam
ñáp Ùng nh»ng phÜÖng tiŒn thuÆn l®i nh¢m cäi ti‰n
nh»ng ÇiŠu kiŒn Ç©i sÓng cûa nh»ng ngÜ©i ViŒt tœ
nån vŠ quyŠn tr® cÃp xã h¶i
Giúp Ç« nh»ng ngÜ©i tœ nån Ç‹ hòa nhÆp vào c¶ng
ÇÒng Çiå phÜÖng và Çóng góp Ç‹ có l®i chung cho
m†i ngÜ©i
Hoåt Ç¶ng là m¶t trung tâm mà m†i ngÜ©i có th‹
Ç‰n Ç‹ nh© s¿ giúp Ç«, nhÜ m¶t cÖ quan Çiå phÜÖng
và nh»ng dÎch vø khác mà có liên hŒ Ç‰n
 Møc tiêu:
Quän lš trung tâm sinh hoåt lão niên và câu låc b¶
æn trÜa
Quän lš chÜÖng trình sinh hoåt trÈ em và thanh
thi‰u niên
Cung cÃp m†i thông tin và vÃn k‰

SINH HOAÏT & DÒCH VUÏ


Trung tâm sinh hoåt lão niên:

ThÙ Hai - ThÙ næm: 9.30 sáng Ç‰n 5.00 chiŠu
QuyŠn phúc l®i, nhà cºa, sÙc khoÈ, giáo døc/huÃn
luyŒn, chÌ dÅn h†p m¥t cho nh»ng cá nhân/nhóm,
thæm vi‰ng tåi gia/bŒnh viŒn và dÎch vø ÇÜa Ç‰n bác
sï/bŒnh viŒn cho các cø cÀn s¿ giúp Ç« Ç¥c biŒt.
 Câu låc b¶ æn trÜa:
ThÙ hai và ThÙ næm: 9.30 sáng - 3.00 chiŠu
CÖm trÜa ViŒt Nam lúc 12.00 trÜa
Giäi trí sinh hoåt: c© tÜ§ng, måc chÜ®c, Ç†c báo và
nh»ng chuy‰n Çi chÖi Ç¥c biŒt.
 Chæm sóc tåi tÜ gia:
Do cÖ quan phøc vø xã h¶i yêu cÀu
ChÜÖng trình sinh hoåt trÈ em & thanh thi‰u niên:
 Liên låc h†c ÇÜ©ng:
ThÙ hai & thÙ næm 9.30 - 5.00 chiŠu
ChÌ dÅn /tÜ vÃn cho cha mË/trÈ em và Ç¥c biŒt cho
các em bÎ bŒnh tÆt
 L§p b° túc và l§p ti‰ng ViŒt:
ThÙ Bäy 10.30-12.00


NHAÂN VIEÂN

ChÜÖng trình sinh hoåt trong 3 tuÀn mùa hè




1 nhân viên toàn th©i gian
6 nhân viên bán th©i gian

CHÖÔNG TRÌNH THEÅ THAO





TÆp th‹ døc dÜ«ng sinh
Câu låc b¶ khiêu vÛ
Bóng bàn

KHU VÖÏC ÑAÄU XE
Væn phòng gÀn tram xe Bethnal Green . Xe bušt
309- D6- 106 - 253. Quš vÎ lÜu š r¢ng không có ch‡
ÇÆu xe miÍn phí.
Câu låc cao niên . Xe bušt 309 và 15. Tàu ÇiŒn DLR
East India và All saints. Quš vÎ lÜu š r¢ng không có
ch‡ ÇÆu xe miÍn phí.

HOÄI VIEÂN TRUNG TAÂM

I

N‰u Quš vÎ quan tâm và muÓn trª thành Hôi viên
cûa C¶ng ÇÒng tœ nån ViŒt Nam vùng ñông Luân
ñôn, vui lòng hÕi nhân viên cuä chúng tôi Ç‹ ÇÜ®c
hÜ§ng dÅn

 H¶i phí 1 næm : £5.00/næm

