
TƯỢNG ĐÀI TƯỞNG NIỆM
THUYỀN NHÂN VIỆT NAM

VIETNAMESE BOAT PEOPLE
MEMORIAL MONUMENT
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tại /in Mississauga

Mục Đích:

     Để tri ân người dân và chính phủ 
Canada, cùng Cao Ủy Tị Nạn Liên Hiệp 
Quốc đã cứu vớt và cưu mang hàng trăm 
ngàn người Việt tị nạn Cộng Sản.

     Để tưởng nhớ đến hơn nửa triệu người 
Việt đã chết trên đường vượt biên và vượt 
biển.

     Để những người Canada gốc Việt thế hệ 
mai sau hiểu rõ một giai đoạn đầy hy sinh 
gian khổ, đẫm máu và nước mắt, tìm sự 
sống trong cái chết của ông bà cha mẹ trên 
con đường vượt thoát đi tìm Tự Do.

       Đây là một món quà của Cộng Đồng 
Việt Nam vùng Đại Đô �ị Toronto trao 
tặng cho �ành Phố Mississauga, và cũng 
để góp phần vào xã hội đa văn hóa của 
Canada.

      www.boatpeoplememorial.com

Muốn biết thêm chi tiết và những hoạt động 
mời quý vị vào trang mạng của Hội Tưởng 
Niệm �uyền Nhân ở trên:

For more information please visit �e Vietnamese 
Boat People Memorial Association's website 
above:

Mission:

     To honour Canada and Canadians, who 
answered United Nations High Commissioner 
for Refugees’ (UNHCR's) humanity call, to 
save and rescue the fate of the 2 million 
Vietnamese Refugees scattered all over 
SouthEast Asia.

     To memorialize and never to forget the 
half-million Vietnamese refugees who had 
perished in the turbulent high seas or dark deep 
jungles in and outside of Vietnam, while trying 
to escape the ruthlessly oppressive regime of 
Vietnamese Communism.

     To connect future generations of Vietnamese 
Canadians to their origins, their forebearers’ 
immense sacri�ces and adversities which 
ultimately led to a perilous Journey to Freedom, 
fraught with dangers and against all odds, in 
search of Humanity and Democracy.

       �is artistic design is a commemorative 
donation from the Vietnamese Canadian 
Community across the GTA and the City of 
Mississauga, as a token of deep appreciation to 
thank Canada & Canadians. 
�is monument re�ects also the contribution 
of Vietnamese culture and heritage within the 
fabric of Canada’s Multiculturalism.
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