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ALIĜPETO POR LANDA SEKCIO DE ILEI: 
Vi rajtas sendi ĉi tiun formularon al ILEI elektronike, sed krome la Sekretario devas ricevi 
fizikan paperan version, kune kun valida subskribo de la proponata sekciestro.

Ŝtato aŭ teritorio reprezentota: Vjetnamio 
Oficiala nomo de la Sekcio en Esperanto:
Vjetnama sekcio de ILEI

Oficiala nomo de la Sekcio nacilingve: Nhóm các giáo viên Esperanto của Việt Nam, hội viên 
ILEI

La lingvo: vjetnama

Fondodato kaj loko de la Sekcio: 14 julio 2012

Enlanda Membronombro de la Sekcio: 8 membroj

Nombro de internaciaj ILEI-membroj en la teritorio: 8 membroj
Devas esti minimume kvin por fondi sekcion (S 7.3.3), kaj devas resti minimume kvin por pluvivigi ĝin. 

Urboj aŭ regionoj kun membroj aŭ lokaj filioj:  Hanojo. En la estonteco: Ho Chi Minh urbo 

Nomo de ĉefaj oficuloj:  

Prezidanto: F-ino Nguyen Thi Nep

Sekretario: F-ino Le Minh Thu

Kasisto: F-ino Nguyen Thi Phuong

Sekcia adreso: provizora adreso: 70, B20A, Kim Lien, Dong Da, Hanoi, Vietnam

Proponota sekciestro por ILEI: F-ino Nguyen Thi Nep

Adreso: 19th fl., Charm Vit tower, 117 Tran Duy Hung st, Cau Giay dist, Hanoi, Vietnam

Statuso de la Sekcio: memstara aŭ ligita kun aliaj E-instanco: ligita al Trejna Komisiono de 
Vjetnama Esperanto-Asocio

Ĉu ĝi havas juran personecon? Se jes, donu detalojn: Vjetnama Esperanto-Asocio havas juran 
personecon, havas statuson agnoskita de la ŝtato kaj sian stampon. 
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Organiza strukturo de la Sekcio: (ĉefaj organoj) La sekcio celas grupigi ĉiujn vjetnamajn 
esperantistojn instruantajn Esperanton en la tuta lando, komence per Hanojo, kaj poste Ho Chi
Minhurbo kaj aliaj urboj.

Kiu estas la supera organo, kiom ofte ĝi kunvenas? La supera organo estas Vjetnama Esperanto-
Asocio. Ĝin kunvenas po kvarfojoj ĉiujare. 

Kiel kaj kiomofte oni elektas la estraron? Ĉiuj 5 jare okazas Tutlandan Kongreson por elekti 
Centran PlenumKomitaton. En la PlenumKomitato oni elektas estron de Trejna Komisiono.

Ĉu ĝi estas la sola prieduka Esperanta organizaĵo en la pretendata teritorio? Se ne, bv. detaligi: 
Vjetnama Esperanto-Asocio estas la landa Asocio de Vjetnamio. Ĝi gvidas la provincajn E-
asociojn pri lingvo kaj movado.

(Tio ne estas nepra malhelpo al aligo, sed akceptebla interkonsento devos esti atingita)

 Ni aldonas subskribitan petleteron kaj koncizan raporton pri la planata agado de la sekcio,
kaj pri la grado de oficaleco de Esperanto-instruado en la lando aŭ teritorio. (La planata 
agado estos sendita al vi post 2 tagoj, perrete)

 La Statuto aŭ gvid-dokumento de la sekcio (aŭ ĝia tegmenta organizaĵo) estas sendota 
elektronike aŭ fizike al ILEI, kune kun ĉi tiu peto. Bonvolu respondi pri tiom el la sekvaj 
informoj, kiom eblas:

Dato kaj loko de la kunsido kiu akceptis la statuton: Hanojo, 15 Julio 2012

La organo, kiu akceptis la Statuton aŭ gvid-dokumenton: ___________________________ 

(Se temas pri la fondo-kunsido, kiel raportite supre,sufiĉas indiki tion). 

 Ni deklaras ke la sekcio estas demokrate organizata kaj funkciigata, kaj ke membreco estas
malferma al ĉiuj instruistoj aŭ interesatoj pri edukado loĝantaj en la pretendata teritorio 

Petanto(j): Nguyen Xuan Thu, estro de Trejna Komisiono de Vjetnama Esperanto-Asocio

Subskribo de la kandidata sekciestro: sendota per poŝta kuriero 

Loko: Hanojo Dato: 15 julio 2012


