
LÁ THƯ CỦA BÀ ĐẠI DIÊN THÀNH PHỐ MISSISSAUGA (CHLOE 
CATAN) GỬI ĐẾN HỘI TƯỞNG NIỆM THUYỀN NHÂN (HTNTN) – 
MARCH 15, 2018. 

 

1. Văn phòng dịch vụ  về  Parks and Forestry ( dịch vụ về công viên và cây cối) của 
TP Mississauga sẽ cho Hội Tưởng Niệm Thuyền Nhân biết các chi tiết về phần 
landscaping  (phần xây dựng TĐTN trong vườn hoa) trong dự án này. 

 2. HTNTN sẽ phác họa phần landscaping. Sau đó HTNTN  sẽ nộp cho thành phố 
Mississauga để để đôi bên đồng thỏa thuận. 

 3. HTNTN sẽ nộp các bản vẽ (drawings) về xây cất ( kể cả phần móng của Tượng 
Đài – footings -) cho Parks and Forestry. 

4. HTNTN sẽ ký hợp đồng “consent to enter” ( hợp đồng chấp thuận  hợp tác) cho 
phần landscaping  với TP Mississauga.  Sẽ tốn mất khoảng 3 tháng để làm việc với 
công ty Realty cho phần này. 

5. HTNTN sẽ phải bồi thường các thiệt hại trong khi xây cất ( giữ gìn cây cối & công 
viên, đường dây điện…).  Thành phố Mississauga sẽ cho biết phí tổn là bao nhiêu 
(vào khoảng 10.000 Gia kim). Số tiền này đã được hoàn lại cho HTNTN sau khi 
thành phố đã kiểm soát xong hết công trình xây tượng đài (site inspection). 

6.  Văn phòng dịch vụ về  Public Art program ( dịch vụ về  Mỹ Thuật) sẽ kiểm soát 
công việc đúc tượng và gắn tượng vào đế. 

 

7.  Văn phòng dịch vụ về Parks and Forestry (Công viên và Cây cối) sẽ kiểm soát  
các công việc về landscaping. 

 

8.  HTNTN sẽ phải hoàn tất phần  gây quỹ trước khi bắt đầu  phần xây cất (kể cả 
phần đào móng, đổ móng và phần landscaping) . 



 

Ký tên, 

Chloe Catan, 

Quyền Trưởng Phòng Nghệ Thuật 

(Acting Curator, Public Art) 

 


