
HỘI THÁNH TIN LÀNH VIỆT NAM TẠI MELBOURNE 

VIETNAMESE EVANGELICAL CHURCH IN AUSTRALIA – MELBOURNE 

Ban Chấp Hành đã họp và thảo luận về những thay đổi mới ban 

hành cho sinh hoạt tôn giáo của chính phủ Tiểu Bang đối với các 

hạn chế của đại dịch COVID-19. Theo hoàn cảnh hiện tại của 

Hội Thánh và để đảm bảo sự an toàn của hội chúng, Ban Chấp 

Hành đã quyết định Kế Hoạch COVID-An Toàn của Hội Thánh 

như sau: 

1. Hội Thánh tiếp tục mở cửa chỉ cho chương trình thờ 

phượng vào ngày Chúa Nhật bên trong. Chương trình thờ 

phượng cũng sẽ phát trực tuyến qua ZOOM của Hội Thánh 

8459451045. Kính mời Hội viên, gia đình và thân hữu tham dự. 

 

2. Tất cả những sinh hoạt khác bao gồm chương trình Kiêng Ăn 

và Cầu Nguyện vào Sáng Thứ Bảy sẽ tiếp tục trực tuyến qua 

ZOOM của Hội Thánh 8459451045.  Kính mời Hội viên, gia 

đình và thân hữu tham dự. 

 

3. Cho chương trình thờ phượng vào ngày Chúa Nhật bên 

trong: 

• Bởi vì diện tích bên trong của Hội Thánh có giới hạn, do đó số 

người tham dự tối đa là 125 người; 

• Sử dụng phương cách lưu trữ hồ sơ điện tử do chính phủ 

đề nghị và cung cấp qua điện thoại di động để ghi nhận sự 

hiện diện của người tham dự; 

• Giữ khoảng cách xã hội 1.5m và mang khẩu trang vẫn là bắt 

buộc; 

• Các quy định về vệ sinh và các bảng chỉ dẫn tiếp tục được áp 

dụng; 

• Dùng Sổ Ghi Danh Tham Dự để:  



(i)Hội viên có thể ghi danh tham dự trong 4 tuần tương lai; 

(ii)Hội viên ghi danh sớm sẽ được ưu tiên trong số chỗ hạn định; 

 

4. Hội viên muốn ghi danh tham dự chương trình thờ phượng 

vào ngày Chúa Nhật bên trong hoặc có thắc mắc về vấn đề 

vào cơ sở của Hội Thánh, xin vui lòng liên lạc với Chấp Sự 

Phạm Nguyễn Trọng Nhân, Trưởng Ban Trật Tự qua điện 

thoại 0424336161 hoặc 10nhanpham@gmail.com. 

 

5. Hội viên không được phép tự ý vào cơ sở Hội Thánh nếu 

không có sự chấp thuận của Trưởng Ban Trật Tự hoặc ghi 

danh trước. 

 

6. Hội viên có nhu cầu thuộc linh cần giúp đỡ, xin liên lạc trực 

tiếp với Mục Sư Quản Nhiệm, Dương Hữu Dũng 

dung1duong@yahoo.com  

 

7. Lễ Mừng Chúa Jêsus Giáng Sinh sẽ được tổ chức tại cơ sở 

Hội Thánh đồng thời sẽ phát trực tuyến qua ZOOM của Hội 

Thánh 8459451045 lúc 7.30 tối ngày Thứ Năm 24/12/2020. 

Kính mời quý con dân Chúa, gia đình và thân hữu tham dự. 

 

Nếu có sự thay đổi trong tương lai, Ban Chấp Hành sẽ có thông 

báo mới. Thành thật cảm ơn ! 

 

Xin vào trang mạng của Hội Thánh để biết thêm chi tiết        

www.vecamelbourne.com.au 

 

Ban Chấp Hành Hội Thánh 
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