
 
 

CUỘC THI VIẾT/VIDEO CLIP VỀ NGƯỜI TỴ NẠN VIỆT NAM 2017 

CUỘC THI NÀY LÀ GÌ? 

Cuộc thi viết/Video clip về Người Tỵ Nạn Việt Nam là một phần trong Dự Án Viện Bảo Tàng để thu 
thập và bảo tồn những câu chuyện, dữ kiện mà người tỵ nạn Việt Nam ở Úc đã từng trải qua, các sự 
kiện lịch sử, những thử thách và kinh nghiệm sống trong quá trình định cư của người Việt tỵ nạn vào 
cuối thập niên 70 và trong thập niên 80.  Những tác phẩm chọn lọc sẽ được trưng bày tại phòng 
triển lãm kỷ niệm 40 năm người Việt tỵ nạn định cư tại Úc. 

Cuộc thi dành cho tất cả học sinh lớp 10 đến lớp 12 tại các trường trung học trên toàn tiểu bang 
Victoria vào năm 2017. Hạn chót nộp bài dự thi là ngày 30 tháng 12 năm 2017.  Giải thưởng cho ba 
học sinh có điểm cao nhất và một giải khuyến khích như sau: 

Giải nhất:   $400 + 1 cuốn hồi ký của Quỳnh Đào "The Beauty That Remains" 

Giải nhì:   $300 + 1 cuốn hồi ký của Quỳnh Đào "The Beauty That Remains" 

Giải ba:  $200  + 1 cuốn hồi ký của Quỳnh Đào "The Beauty That Remains" 

Giải khuyến khích  $100 + 1 cuốn hồi ký của Quỳnh Đào "The Beauty That Remains" 

LÀM THẾ NÀO ĐỂ DỰ THI?  

Tác phẩm dự thi có thể viết hoặc thâu bằng tiếng Anh hay tiếng Việt và chọn một trong hai đề tài 
sau đây: 

1. HÀNH TRÌNH ĐI TÌM TỰ DO -  Học sinh nghiên cứu và phỏng vấn cha mẹ, ông bà hay người 
thân về hành trình đi tìm tự do của họ. 

Tác phẩm dự thi có thể đề cập đến những câu hỏi như: 

• Tại sao họ có thể hy sinh đến tính mạng để tìm tự do? 

• Cuộc hành trình của họ như thế nào? 
 

2. NGƯỜI VIÊT ĐỊNH CƯ Ở ÚC VÀO CUỐI THẬP NIÊN 70 ĐẾN THẬP NIÊN 80 -  Học sinh nghiên 
cứu và phỏng vấn cha mẹ, ông bà hay người thân về những kinh nghiệm di cư trong thời 
gian đầu ở Úc vào cuối cuối thập niên 70 và thập niên 80. 

Tác phẩm dự thi có thể đề cập đến những câu hỏi như: 

• Những thử thách họ phải đối mặt trong thời gian đầu ở Úc và cách họ vượt qua  

• Những tác động của cộng đồng người Việt đối với xã hội Úc 
 

Học sinh có thể nộp các bài dự thi theo một trong các thể loại sau: 



 
 

• Luận văn: khoảng 1000 chữ (số chữ không bao gồm tài liệu tham khảo hoặc chú thích 
cuối trang) 

• Viết truyện: khoảng 1000 chữ (số chữ không bao gồm tài liệu tham khảo hoặc chú thích 
cuối trang) 

• Thu âm/thu hình video clip (tối đa 10 phút) 
 
Các học sinh được khuyến khích sử dụng nguồn tin từ các cuộc phỏng vấn, về kinh nghiệm của cha 
mẹ, ông bà, bạn bè hoặc người thân, các phương tiện truyền thông và các nghiên cứu cá nhân thực 
hiện trên mạng hoặc sử dụng các tài liệu sách báo tại các thư viện địa phương. Tất cả các tài liệu 
tham khảo phải được công nhận và phải chú thích rõ ràng. 
 
Tất cả các tác phẩm dự thi phải được gửi qua email kèm với đơn dự thi (Competition Entry Form) 
trước 11:59 tối ngày 30 tháng 12 năm 2017. 
 
Tác phẩm thu thanh/thu hình video clip phải được nộp dưới dạng điện tử hoặc tải lên YouTube và 
cung cấp URL. 
Tác phẩm thu thanh/thu hình video clip phải được kèm theo một văn bản ngắn để trả lời các câu hỏi 
sau: 
 

• Nghiên cứu được thực hiện như thế nào? 

• Tại sao chọn thể loại này để dự thi? 

• Thể loại được chọn liên quan đến nghiên cứu và chủ đề như thế nào? 

• Kết luận về chủ đề này là gì? 
 

TIẾN TRÌNH LỰA CHỌN 

Giai đoạn 1 

Tác phẩm thu thanh/thu hình video clip sẽ được đánh giá dựa trên những điều sau đây: 
 

• Liên quan đến chủ đề và dựa trên kinh nghiệm sống thực - 40% 

• Chất lượng nghiên cứu với các bằng chứng, hình ảnh, video - 40% 

• Trình bày - 20%  
 
Các bài viết được đánh giá dựa trên những điều sau đây: 

• Liên quan đến chủ đề và dựa trên kinh nghiệm sống thực - 35% 

• Chất lượng nghiên cứu - 35% 

• Chất lượng viết - 30% 
 

Giai đoạn 2 – Học sinh thắng giải sẽ được liên lạc vào tháng Giêng năm 2018. 

Giai đoạn 3 - Các tác phẩm thắng giải sẽ được trưng bày tại Hội Chợ Tết Cộng Đồng Người Việt Tự 
Do Victoria (VCA) và lễ trao giải thưởng cũng sẽ được tổ chức tại Hội Chợ Tết Tháng Hai 2018. 



 
 

LÀM THẾ NÀO ĐỂ GỞI BÀI DỰ THI?  

Hoàn tất mẫu đơn dự thi và gởi kèm với tác phẩm dự thi của bạn qua email: 
vietvic.museum@gmail.com 

CẦN THÔNG TIN THÊM XIN LIÊN LẠC  

Trang mạng:  http://www.lyhuong.net/uc/ 

Điện thư:  vietvic.museum@gmail.com 

Điện thoại:   Cô Như Hoàng Nguyễn (Đề án Viện Bảo Tàng)   0402 516 520 

mailto:vietvic.museum@gmail.com
http://www.lyhuong.net/uc/
mailto:vietvic.museum@gmail.com


 
 

ĐIỀU KIỆN DỰ THI  

1. Học sinh phải đang học lớp 10 đến lớp 12 tại các trường trung học trong tiểu bang Victoria, 
niên khóa 2017. 

2. Tác phẩm dự thi phải do chính của học sinh thưc hiện và không có sự trợ giúp quá mức từ 
các học sinh khác, giáo viên hoặc các thành viên gia đình. 

3. Học sinh tham dự cuộc thi phải khẳng định rằng tác phẩm của họ không vi phạm bản quyền 
hiện có.  Tác phẩm vi phạm bản quyền KHÔNG hội đủ điều kiện. 

4. Học sinh tham dự cuộc thi phải đồng ý tác phẩm của họ có thể được quảng bá trong cộng 
đồng và truyền thông báo chí liên quan đến cuộc thi. 

5. Quyết định của ban chấm thi là quyết định cuối cùng và sẽ không có sự thông tin liên lạc nào 
sau đó. Với số lượng lớn của các tác phẩm dự thi, ban tổ chức sẽ không trả lời riêng lẻ cá 
nhân. 



 
 

2017 VIETNAMESE REFUGEE STORY COMPETITION ENTRY FORM 

STUDENT DETAILS 

Name(s):        Family Name:       

Gender:   Male  Female   Date of Birth:      

Home Address: 

 (No. & Street):              

 (Suburb/Town):        (Postcode):     

Home Phone:       Mobile:      

Email:        @      

Year/Level:  Year 10   Year 11      Year 12 
 

 

SCHOOL DETAILS 
 
School Name:             

School Address: 

 (No. & Street):              

 (Suburb/Town):        (Postcode):     
 

 

SCHOOL CONTACT DETAILS 

Teacher’s Name:              

Teacher’s Phone:         Teacher’s Email:     ______ 

 

Format of Entry:             
(E.g. Essay, Short story, Audio-Visual Video clip) 

Notes:  1. Entries not in essay format MUST be accompanied by a written statement.  
 2. Audio–visual video clip must be submitted as an electronic file via email or a URL to a location online. 

 
 

How did you hear about this competition?           
    (E.g. School, Parent/Guardian, Website, Newspaper, Facebook, Other - please specify) 

 

DECLARATION: 
 My parent/guardian grants me permission to participate in the Competition and any related functions or publicity activities   
including the print, electronic or digital media. We agree for my entry to be published on the internet if required and for application 
details to be made available to Vietnamese community organisations if requested. 
 
 NAME OF PARENT/GUARDIAN:        DATE:    

Complete this entry form and email your entry to: vietvic.museum@gmail.com 

mailto:vietvic.museum@gmail.com

