
A�er a long extensive search and
comprehensive analysis with the City of 
Mississauga, a stunning location in front 
of the Burnhamthorpe Library was 
reserved for this historical Monument.

VBPMA conducted an extensive global 
contest and selection process, which
culminated in the selection of the winning 
sculpture model “Boat People”  designed 
by sculptor ViVi Vo Hung Kiet, who was 
himself a Vietnamese-Canadian Boat-
Person.

www.boatpeoplememorial.com

�e project construction is estimated at
CAD $400,000.00, and is anticipated to be 
completed in two years.

LOCATION:
in front of Burnhamthorpe Library,
3650 Dixie Road, Mississauga (SW of 
Dixie/Burnhamthorpe)

DONATION:
Cheques/money orders payable to
VBPMA
3356 Tudor Gate
Mississauga, Ontario, L5L 3C7, Canada
Tel: (416) 824-6019
VBPMACanada@gmail.com

số danh bộ Ontario:

Ontarion Corporation
Number:

 
1966274

Short Story about Vietnamese 
Boat People Memorial
Association (VBPMA):
�e VBPMA is a Not-For-Pro�t Organization, 
and was founded in July 2016 by the Vietnam-
ese Canadian Community in the GTA and 
Mississauga.

Bảng khắc tên:
nhằm lưu lại một ấn tích lịch sử Tị nạn Việt Nam 
và kỷ niệm cho con cháu đời sau, các cá nhân, gia 
đình, nhóm bạn, hội đoàn và cơ sở thương mại có 
thể đóng góp vào các bảng khắc tên giá trị:  
$10,000, $5,000, $2,000 và $1,000 Gia kim. 

Commemorative Plaques:
with the aim to maintain a Vietnamese historical 
legacy for generations to come, are designed for 
individuals, families or organizations to contribute at 
various levels: $10,000, $5,000, $2,000 and $1,000

Đôi Dòng về Hoạt Động của  
Hội Tưởng Niệm Thuyền Nhân 
(HTNTN):
HTNTN là một tổ chức bất vụ lợi
đại diện CĐVN tại vùng GTA được thành 
lập ngày 16 tháng 7 năm 2016. Sau một 
thời gian dài liên tục làm việc với Hội 
Đồng TP Mississauga, Hội Tưởng Niệm 
�uyền Nhân đã được chấp thuận dành 
cho khu đất trước �ư Viện
Burnhamthorpe, Mississauga để xây 
Tượng Đài Tưởng Niệm �uyền Nhân tị 
nạn Cộng Sản.

Qua quá trình dự thi và tuyển chọn, mẫu 
hình “�uyền Nhân” của điêu khắc gia 
ViVi Võ Hùng Kiệt đã được tuyển chọn để 
xây dựng.

www.boatpeoplememorial.com

Chi phí dự trù cho công trình là 400,000 Gia 
kim, và sẽ hoàn tất trong vòng hai năm.

ĐỊA ĐIỂM:
Trước mặt �ư Viện Burnhamthorpe
số 3650 đường Dixie, Mississauga

QUYÊN GÓP:
chi phiếu ủng hộ xin đề
HTNTN / VBPMA
3356 Tudor Gate,
Mississauga, Ontario, L5L 3C7, Canada
Tel: (416) 824-6019
VBPMACanada@gmail.com


