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Vietnamese | Tiếng Việt 
State Conference là gì? 

State Conference la ̀ hội nghị tiểu bang dành cho học sinh trung học để ho ̣c ho ̉i về quan hệ quô ́c tế, khoa 

ngoa ̣i giao với khai triển và kết câ ́u cu ̉a luâ ̣t quốc tế. Hô ̣i nghị tiểu bang mô ̃i năm dược co ́ 200 ho ̣c sinh vòng 

tiê ̉u bang NSW tham dự. Ca ́c em sẽ vừa ho ̣c hiểu để la ̀m tha ̀nh mô ̣t người biện hô ̣ và vừa phát triển sự chỉ dâ ̉n, 

ky ̃ năng về tranh luận, ca ́ch trao đô ̉i và tư duy phản biện. Ca ́c em sẽ co ́ cơ hô ̣i để la ̀m ba ̣n cu ̀ng ca ́c em cu ̀ng 

tuô ̉i va ̀ từ khác sa ́c tô ̣c. 

Hô ̣i nghị tiểu bang kéo thời gian 3 nga ̀y, 2 đêm. Ca ́c em sẽ tìm hiểu về luâ ̣t quô ́c tế và tâ ̀m quan trọng cu ̉a luâ ̣t 

quô ́c tế trong sứ hiện giờ cu ̉a chu ́ng ta trong các hô ̣i tha ̉o tương ta ́c ca ́c em sẽ tham dự. Hô ̣i nghị tiểu bang sẽ 

co ́ mô ̣t hội đô ̀ng diễn gia ̉ gô ̀m ca ́c chuyên gia ha ̀ng đầu đưa ra quan điểm cu ̉a họ va ̀ cho ca ́c em cơ hô ̣i đă ̣t câu 

ho ̉i. Buô ̉i nga ̀y cuô ́i cu ̀ng ca ́c em sẽ tham dự tra ̀nh luận về ca ́c vâ ́n đề quốc tế kiểu như trong Liên Hiệp Quô ́c 

(Model UN).  

Chi tiết hội nghị 

● Lúc: Thứ 6, nga ̀y 11 tha ́ng 3 đến chu ̉ nhật nga ̀y 13 tháng 3, năm 2022 

● Nơi: Nga ̀y 11 tha ́ng 3, năm 2022, ca ́c ho ̣c sinh sẽ gă ̣p ta ̣i Collaroy Centre. Nga ̀y 13 tha ́ng 3, năm 2022, 

ca ́c em sẽ trở về la ̣i trường đa ̣i ho ̣c University of Technology, Sydney 

● Ai tham dự: Ca ́c ho ̣c sinh trung ho ̣c từ lớp 9 đến lớp 12 

● Giá cả: $270 

● Phục vu ̣ ăn uống: Hô ̣i nghị sẽ đa ̃i mô ̃i buô ̉i ăn. Những các em câ ̀n yêu câ ̀u về thức ăn (dietary 

requirements), xin vui lo ̀ng ghi trên tờ đăng ký 

● Chô ̃ ở: Ca ́c em sẽ được nêu ro ̃ trên tờ đăng ký sở thích cu ̉a ca ́c em về người ma ̀ ca ́c em muô ́n ở 

chung pho ̀ng. Ca ́c em sẽ được cho ̣n đứa nam, nữ hoặc cho ̣n phòng ở chung nam và nữ. Nơi tô ̉ chức 

hô ̣i nghị co ́ sẵn mô ̣t pho ̀ng câ ̀u nguyện 

Ca ́c em sẽ nhâ ̣n chi tiết thêm trong cuô ́n sách Delegate Handbook về ha ̀nh trình, những đô ̀ mang theo, v.v. 

Khi na ̀o gâ ̀n nga ̀y hội nghị, ca ́c em sẽ nhâ ̣n cuô ́n sách Delegate Handbook qua email. Ca ́c ba ̣n co ́ thắc mă ́c 

điê ̀u gì, xin liên la ̣c nswstateconference@unyouth.org.au.  

Chính sách tiêm chúng COVID-19 

Lời tuyên bố 

UN Youth NSW khă ̉ng định lời cam kết về an ninh y tế cô ̣ng đô ̀ng trong đại dịch COVID-19 co ̀n diễn ra. Theo 

lời cam kết na ̀y, ca ́c em tham dự hô ̣i nghị pha ̉i tiêm chu ̉ng đâ ̀y đủ hai tuần trước khi hô ̣i nghị bă ́t đầu. Ca ́c em 

pha ̉i câ ̀n nô ̣p bản sao bằng chứng đa ̃ tiêm chu ̉ng. Thường thường giâ ́y chứng nhận na ̀y là từ Australian 

Immunisation Register đưa ra. 

Ca ́c em na ̀o bị miễn trừ tiêm chu ̉ng, phải câ ́n đưa bằng chứng từ ba ́c sĩ, y tá, v.v (contraindication notice). 

Bâ ́t kể tiêm chu ̉ng, ca ́c em đều phải đi xét nghiệm COVID-19 trong vòng 48 tiếng trước khi hội nghị bă ́t đâ ̀u. 

Ca ́c em pha ̉i gửi kết qua ̉ âm tính.   

UN Youth NSW tiê ́p tu ̣c theo do ̃i ca ́c khuyến nghị bô ̣ y tế NSW đưa ra. Nếu khuyến nghị na ̀y có thây đổi, UN 

Youth NSW se ̃ thông ba ́o kịp thời qua cho các em. 

UN Youth NSW hy vọng hội nghị này sẽ an toàn và thú vị cho các em. 

Nê ́u ca ́c ba ̣n có thă ́c mă ́c bâ ́t cứ điều gì đến tiêm chu ̉ng, xin vui lòng liên hệ với gia ́m đô ́c cơ quan quản lý NSW 

(NSW Director of Administration) ta ̣i nswadmin@unyouth.org.au. 

Hô ̃ trợ tài chính đê ̉ tham dự các sự kiê ̣n và chương trình cu ̉a UN Youth NSW 
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Ca ́c em na ̀o trong trường hợp không đủ khả năng về tài chính để tham dự ca ́c sự kiện và chương trình cu ̉a UN 

Youth NSW, UN Youth NSW khuyê ́n ca ́c em nô ̣p đơn yêu câ ̀u tiền hộ trợ. Trợ câ ́p râ ́t la ̀ linh hoạt, có thể bằng: 

● Ta ̀i trợ quyên lễ phí đăng ký (fully-funded scholarship) hay ta ̀i trợ mô ̣t phâ ̀n lễ phí đăng ky ́ (fully-

funded scholarship) hoă ̣c 

● Kê ́ hoa ̣ch chi tra ̉ (payment plan): phí đăng ký co ́ thể được thanh toán theo từng đợt qua mô ̣t thời 

gian. Ca ́c ba ̣n với Equity Officer co ́ thể quyết định tâ ̀n suất thanh toán 

Nê ́u bạn co ́ thă ́c mă ́c về hô ̣ trợ, ba ̣n xin vui lòng liên hệ Equity Officer ta ̣i nswequity@unyouth.org.au.  

 

 

Thông dịch: Đinh Kim Anh 
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