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1. Đại hội Vovinam Việt Võ Đạo lần thứ 3 sẽ chính thức bắt đầu khi nào? 

Đại hội 3 sẽ chính thức khai mạc vào ngày thứ năm, 13 tháng 8 năm 2015 và tiếp diễn cho 
đến ngày 16 tháng 8.  Sau đó Ban Tổ Chức (BTC) có tổ chức du ngoạn 3 thành phố 
Melbourne, Sydney, và Bisbane cho những ai có thể tham dự. 

2. Khóa thi lên đai bắt đầu ngày nào? 

Khóa thi lên đai (kỹ thuật và khảo hạch) sẽ diễn ra cùng thời gian Đại Hội 3, xen lẫn giữa 
những sinh hoạt khác, tức từ ngày 13-16 tháng 8.  Chúng tôi đề nghị những ai có nhu cầu thi 
lên đai nên thu xếp để đến sớm vài ngày để ôn luyện và làm quen với môi trường. 

3. Xin cho biết thủ tục và quy định thi lên đai  

Để biết chính xác thủ tục và quy chế dự thi thăng đai mời quý vị vào trang 
http://www.vovinamoverseas.com.  Đơn dự thi và điều kiện sẽ được trình bày đầy đủ tại 
đây. 

4. Địa điểm sinh hoạt chính của Đại hội 3 ở đâu? 

Phần lớn sinh hoạt Đại hội 3 sẽ diễn ra tại khu vực chùa Quang Minh (địa chỉ: 18 Burke 
Street, Braybrook VIC 3019, Australia).  Ở đây có phòng hội lớn và hai sân tập rộng rất tiện 
lợi cho sinh hoạt Đại hội của chúng ta. 

5. Phi trường quốc tế trong vùng Melbourne gần địa điểm Đại Hội tên là gì? 

Phi trường quốc tế ở Melbourne là Melbourne Airport hay còn gọi là Tullarmarine Airport 
(địa chỉ: Departure Dr, Melbourne Airport VIC 3045, Australia).  Khi mua vé máy bay, nên 
nhớ mã số của phi trường này là “MEL”.  Ban tổ chức sẽ cử người đưa đón quý vị tại phi 
trường.  Xin liên lạc với chúng tôi trước khi xuất hành để đề trù liệu việc đón đưa. 

6. Thủ tục nhập cảnh vào nước Úc gồm những gì? 

Thủ tục nhập cảnh vào nước Úc nói chung cũng khá dễ dàng, đặc biệt với khách từ các quốc 
gia như Hoa Kỳ, Canada, Âu châu. Có một số quy định đặc biệt dành cho một số quốc gia. 
Mời quý vị vào website của chính phủ Úc về thủ tục nhập cảnh để tìm hiểu thêm.  Lưu ý, 
trên website này, quý vị có thể chọn cờ hiệu của quốc gia mình ở góc phải phía trên, để đọc 
phần hướng dẫn cụ thể. 

7. Nếu đến Úc sớm trước Đại Hội, tôi có thể tham gia những sinh hoạt Vovinam địa phương 
không? 

Nếu quý vị có thể thu xếp đến sớm trước ngày khai mạc Đại hội thì càng tốt, chúng tôi sẽ 
hân hạnh mời quý vị tham dự sinh hoạt tại các võ đường Vovinam địa phương.  Ban tổ chức 
sẽ thu xếp đưa đón và sắp xếp chỗ ăn ở trong thời gian này.  

http://www.vovinamoverseas.com/
http://www.immi.gov.au/services/pages/visitor-visa-online-applications.aspx


8. Xin cho biết các hotel gần địa điểm Đại Hội 

Địa điểm Đại hội (chùa Quang Minh) rất gần trung tâm thành phố (downtown), chỉ cách 
khoảng 20 phút lái xe, và quanh đây có rất nhiều hotel (đây chỉ là vài ví dụ).  Tuy nhiên, Ban 
Tổ Chức sẽ thu xếp nơi tạm trú tập thể miễn phí cho những ai không muốn ở khách sạn.  Xin 
liên lạc và cho chúng tôi biết trước để trù liệu. 

9. Trong thời gian Đại hội, các bữa ăn sẽ tự túc hay dùng chung? 

Trong những ngày đại hội ban tổ chức sẽ đài thọ miễn phí các bữa ăn chung để tạo thêm cơ 
hội cho đồng môn sinh hoạt gần gủi với nhau. 

10. Điện thoại cá nhân mang theo có thể dùng được ở Úc hay không? 

Hầu như tất cả các điện thoại di động cá nhân quý vị mang theo có thể dùng được ở Úc với 
thẻ SIM tương ứng. Giá thẻ SIM chỉ tốn khoảng 10 dollars Úc và có bán tại phi trường và 
nhiều địa điểm khác.  Lưu ý, quý vị nên unlock điện thoại trước khi lên đường. 

11. Số điện thoại để liên lạc khi đến Úc là gì? 

Thông tin chính để quý vị có thể liên lạc bất cứ lúc nào khi đặt chân đến Úc là điện thoại di 
động của tôi (Diệp Khôi): 0402982615. Chúng tôi sẽ cung cấp thêm những số điện thoại 
khác nữa trước ngày Đại hội.  

 

 

https://www.google.com/search?q=hotels+near+18+Burke+Street%2C+Braybrook+VIC+3019%2C+Australia&oq=hotels+near+18+Burke+Street%2C+Braybrook+VIC+3019%2C+Australia&aqs=chrome..69i57j69i65j0l4.4666j0j4&sourceid=chrome&es_sm=0&ie=UTF-8

