
Hội Đồng Phật giáo Victoria xin trân trọng kính mời các thànhviên trong cộng đồng Phật giáo tại
Victoria đến tham dự Buổi Chào mừng và Giao Lưu  giữa các chuyên  gia về những dịch vụ bạo hành
gia đình và cộng đồng Phật giáo ViệtNam vào ngày Thứ Bảy, 07 Tháng Năm 2022; lúc 5:00 giờ chiều;
tại chùa Quang Minh  Số 18 đường Burke St, Braybrook 3019.
 
Sự kiện này được Hội Đồng Phật Giáo Victoria tổ chức, đâylà một phần trong kế hoạch mang tên 'Cộng
đồng tôn giáo hỗ trợ ngăn ngừa bạo hành gia đình'.  Kế hoạch này do Bộ Gia Đình, Công Bằng và Gia Cư  
của Chính phủ Tiểu Bang Victoria tài trợ (DFFH).
 
Người tham dự có cơ hội được hiểu thấu đáo mọi hỗ trợ mà nạn nhân bạo hành gia đình cần có và mọi
cơ chế tại chổ nhằm ngăn ngừa bạo hành gia đình xảy ra trong Tiểu Bang.
 
Thành phần khách mời gồm các chuyên gia về Y Tế, chuyêngia làm việc cho các cơ quan về bạo hành
gia đình, Bộ phậnCảnh Sát Victoria, dịch vụ trợ giúp pháp lý, đội ngũ bác sĩ tâm thần.
 
Thành viên cộng đồng có cơ hội tự cá nhân mình đặt hỏi trựctiếp cho các chuyên gia trên.
 
Nếu quý vị muốn biết thêm chi tiết xin vui lòng điện thư quaemail  projectofficer@bcv.org.au
 
Xin vui lòng phúc đáp cho cô Ái Kiển tại số 0416 301 661.
 
Chúng tôi mong mõi sự hiện diện đông đủ của toàn thể quý vị .

Tiến Sĩ Virandi Wettewa
Nhân viên  Kế Hoạch - Bạo Hành Gia Đình
Hội Đồng Phật giáo Victoria
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