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Vào tối Thứ Bảy 15
Thuyền Nhân Việt Nam (ĐTNTN VN) tại
đồng hương đến ủng hộ, đặc biệt có sự tham dự của TNS Ngô Thanh Hải v
Bang Peter Fonsec
Tỉnh trưởng Ontario, b
viên Ron Starr, ông Mark Warrack (Manager, Culture & Heritage Planning), bà Yvonne Monestier (Public Art), ngư
để Hội đồng Thành ph
Bác s Đào Bá Ng
nhiều đại diện Tôn giáo, Đo
 
Trước khi vào hội tr
chung kết để xem xét v
để đúc thành tượng đồng đặt n
VN có thể trên dư
hoàn tất sớm.  
 
Chi phiếu ủng hộ xin ghi: Hội 
Tudor Gate, Mississauga, ON L5L 3C7.
email: vbpmacanada@gmail.com
 
Tổng số tiền gây quỹ sau khi
xin chân thành cảm tạ quý quan khách, quý đại diện tôn giáo, hội đo
và ca nhạc sĩ, các 
Trong việc tổ chức, kh
tôi học hỏi thêm kinh nghi
 
Sắp tới vào ngày 
nhẹ tại Milan Banquet Hall, 1989A Dundas St East Mississauga 
Việt Nam tại Mississauga. BTC r
trình có kết quả t
Dung-Mười (647) 261
 
HTNTN VN cũng 
thời ra đi tỵ nạn, một trang sử bi th
giòng văn hóa lưu vong c
Đặng Hoàng sơn
 

                                                                                                                             

Gây Quỹ Xây Đài Tưởng Niệm Thuyền Nhân VN

ối Thứ Bảy 15-07-2017, buổi gây quỹ đầu tiên c
ền Nhân Việt Nam (ĐTNTN VN) tại Capitol Banquet Centre, 6435 Dixie Road, Mississauga, đ

ến ủng hộ, đặc biệt có sự tham dự của TNS Ngô Thanh Hải v
Bang Peter Fonseca cùng phu nhân là bà Nghị viên Chris Fonseca (Mississauga), GS Howard Adelman (Operation Lifeline) đ

ởng Ontario, bà Kathleen Wynne, tuy không th
n Ron Starr, ông Mark Warrack (Manager, Culture & Heritage Planning), bà Yvonne Monestier (Public Art), ngư

ành phố có thể biểu quyết chấp thuận những dự án li
Đào Bá Ngọc cùng với phu nhân và phái đoàn CĐNVQG Montreal, phái đoàn CĐNVQG Buffalo, CĐNVTD Niagara, HNV K

ều đại diện Tôn giáo, Đoàn thể trong cộng đồng Toronto v

ội trường dự tiệc, quan khách và đ
ết để xem xét và tham dự việc bỏ phiếu chọn mẫu t

ợng đồng đặt nơi ĐTNTN VN. DS. Võ Thành Tân, tr
ên dưới $400,000 đô Canada, vì vậy HTNTN VN k

ếu ủng hộ xin ghi: Hội Tưởng Niệm Thuyền Nhân VN
Tudor Gate, Mississauga, ON L5L 3C7. Quý đ

vbpmacanada@gmail.com, website: boatpeoplememorial.com

ổng số tiền gây quỹ sau khi trừ chi phí tính đến ng
ảm tạ quý quan khách, quý đại diện tôn giáo, hội đo
c anh chị em, các cháu thiện nguyện vi

ệc tổ chức, không thể tránh những sơ sót ngoài 
êm kinh nghiệm và làm việc tốt hơn. 

y Thứ Bảy 18-11-2017,  một nhóm c
Milan Banquet Hall, 1989A Dundas St East Mississauga 

i Mississauga. BTC rất mong nhận đượ
tốt đẹp. Mọi chi tiết về bảo trợ v

i (647) 261-8352. 

ng sẽ tổ chức một cuộc thi viết với chủ đề n
ời ra đi tỵ nạn, một trang sử bi thương của dân tộc Việt Nam. Với các b

ăn hóa lưu vong của Cộng Đồng Người Việt Tỵ Nạn.
àng sơn 647-834-8314, Duy Hân 416-301

                                                                                                                             

ởng Niệm Thuyền Nhân VN, Thứ Bảy 15

ên của Hội Tưởng Niệm Thuyền Nhân Việt Nam (HTNTN VN) để xây dựng Đ
Capitol Banquet Centre, 6435 Dixie Road, Mississauga, đ

ến ủng hộ, đặc biệt có sự tham dự của TNS Ngô Thanh Hải và phu nhân c
ên Chris Fonseca (Mississauga), GS Howard Adelman (Operation Lifeline) đ

à Kathleen Wynne, tuy không thể đến dự, đã gởi thư ủng hộ v
n Ron Starr, ông Mark Warrack (Manager, Culture & Heritage Planning), bà Yvonne Monestier (Public Art), ngư

ố có thể biểu quyết chấp thuận những dự án liên quan đến nghệ thuật của th
à phái đoàn CĐNVQG Montreal, phái đoàn CĐNVQG Buffalo, CĐNVTD Niagara, HNV K

ể trong cộng đồng Toronto và vùng phụ cận đã đến tham dự v

à đồng hương được hướng dẫn vào phòng tri
ự việc bỏ phiếu chọn mẫu tượng thích hợp, mang nhiều ý nghĩa v

. Võ Thành Tân, trưởng ban tổ chức đ
ậy HTNTN VN kêu gọi đồng bào mọi giới tiếp tục yểm trợ

ởng Niệm Thuyền Nhân VN, hoặc Vietnamese Boat People Memorial Association, và g
Quý đồng hương muốn biết thêm c

boatpeoplememorial.com 

ừ chi phí tính đến ngày 1 tháng 8 năm 2017 đư
ảm tạ quý quan khách, quý đại diện tôn giáo, hội đoàn, quý vị mạnh th

ị em, các cháu thiện nguyện viên và tất cả quý đồng hương đ
sơ sót ngoài ý muốn, kính mong quý đồng h

 

m các anh chị em nghệ sĩ Toronto v
Milan Banquet Hall, 1989A Dundas St East Mississauga để tiếp tay gây quỹ

ợc sự ủng hộ của các nhà Mạnh Thư
và đặt bàn, xin liên lạc BTC: Diễm H

ẽ tổ chức một cuộc thi viết với chủ đề nêu trên, qua ba (3) ngôn ng
ủa dân tộc Việt Nam. Với các bài viết nầy, HTNTN VN mong 

ời Việt Tỵ Nạn. Trân trọng kính mời đồng h
301-4851 hoặc email: thivietvethuyennhan@gmail.com

                                                                                                                              (Hình ảnh của nhi

 

ứ Bảy 15-7-2017 

ởng Niệm Thuyền Nhân Việt Nam (HTNTN VN) để xây dựng Đ
Capitol Banquet Centre, 6435 Dixie Road, Mississauga, đã gặt hái được kết quả thật tốt đẹp với gần 700 

à phu nhân cũng như đại diện của 3 cấp chính quyền. Dân 
ên Chris Fonseca (Mississauga), GS Howard Adelman (Operation Lifeline) đ

ủng hộ và chúc mừng. Về phía thành ph
n Ron Starr, ông Mark Warrack (Manager, Culture & Heritage Planning), bà Yvonne Monestier (Public Art), người có trách nhiệm 

ến nghệ thuật của thành phố, đã đến rất s
à phái đoàn CĐNVQG Montreal, phái đoàn CĐNVQG Buffalo, CĐNVTD Niagara, HNV K

ến tham dự và ủng hộ việc gây quỹ.  

ào phòng triển lãm trưng bày 5 mẫu t
ợng thích hợp, mang nhiều ý nghĩa và hợp với khả năng t

ởng ban tổ chức đêm gây quỹ đã báo cáo dự chi cho việc xây dựng ĐTNTN 
ọi giới tiếp tục yểm trợ và bảo trợ t

Vietnamese Boat People Memorial Association, và g
êm chi tiết xin gọi Nguyễn Phan Pha, 

2017 được tất cả $60,000. HTNTN VN và BTC ti
ị mạnh thường quân, các nhà bảo trợ, truy

ương đã nhiệt tình tham dự và đóng góp vào đêm gây qu
ốn, kính mong quý đồng hương niệm tình bỏ qua, đồng th

Toronto và thân hữu sẽ tổ chức buổi tiệc ca nh
ỹ cho chương trình Xây Dựng Đà

nh Thường Quân, Bảo Trợ, quý thiện nguy
m Hương (647) 384-6516, Đoan Nguy

ngữ Việt, Anh và Pháp để ghi lại những ấn tích lịch sử của một 
ết nầy, HTNTN VN mong ước sẽ có thêm nh

ọng kính mời đồng hương các nơi tham gia. Chi ti
thivietvethuyennhan@gmail.com 

 

 

a nhiếp ảnh gia Andy Nguyễn, Phạ

ởng Niệm Thuyền Nhân Việt Nam (HTNTN VN) để xây dựng Đài Tưởng Niệm 
ợc kết quả thật tốt đẹp với gần 700 

ại diện của 3 cấp chính quyền. Dân Biểu Liên 
ên Chris Fonseca (Mississauga), GS Howard Adelman (Operation Lifeline) đã cùng đến sớm, 

ành phố Mississauga còn có Nghị 
ời có trách nhiệm làm báo cáo 

ến rất sớm, từ trước 7 giờ chiều. 
à phái đoàn CĐNVQG Montreal, phái đoàn CĐNVQG Buffalo, CĐNVTD Niagara, HNV K-W-G-C và 

 

ẫu tượng đài đã được chọn vào 
ợp với khả năng tài chánh của cộng đồng nhất 

ự chi cho việc xây dựng ĐTNTN 
ảo trợ tài chánh để công trình được 

Vietnamese Boat People Memorial Association, và gởi về địa chỉ: 3356 
ễn Phan Pha, 416-824-6019 hoặc 

HTNTN VN và BTC tiệc gây quỹ 
, truyền thông báo chí, các MC 

à đóng góp vào đêm gây quỹ này. 
ỏ qua, đồng thời góp ý xây dựng để chúng 

c ca nhạc, dạ vũ với tiệc buffet 
Đài Tưởng Niệm Thuyền Nhân 
n nguyện viên để giúp chương 

oan Nguyên (416) 858-0275 và 

ể ghi lại những ấn tích lịch sử của một 
êm những đóng góp vào 

ương các nơi tham gia. Chi tiết và gởi bài, xin liên lạc: 

 

ạm Đức, Đặng Sơn, Lê Châu) 


