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“ Tổ chức Đại Lộ Quốc Tế Calgary rất vinh hạnh khi đài tưởng 
niệm Thuyền nhân Việt Nam được xây dựng trong khuôn viên 
đẹp đẽ của khu vực này. Chúng tôi nghĩ rằng đây là một kết 
hợp hài hòa, đã cho thấy biết bao đóng góp của những người 
di dân  Việt Nam vào sự sinh động trên đường Đại Lộ Quốc 
Tế, vào khu phố của chúng tôi, và dĩ nhiên, vào nền văn hóa 
phong phú đa dạng của Calgary.”

“Đối với tôi, đài tưởng niệm này là nơi để tưởng nhớ đến 
nổi khổ đau và sự quyết tâm của thuyền nhân Việt Nam. 
Họ là những người đã đánh cược và đôi khi phải trả giá 
bằng mạng sống của mình chỉ vì không muốn sống trong 
chế độ độc tài. Đây là nơi để ghi nhớ đến lòng nhân ái 
của người dân Canada đã mở rộng vòng tay và trái tim 
của họ đón nhận những người xa lạ đến từ  bên kia bờ 
đại dương. Đây cũng là nơi tôn vinh những người dân tị 
nạn đã vượt qua biết bao chông gai để có thể hảnh diện là 
những công dân hữu ích trong đất nước Canada.”

~Alison Karim-McSwiney 
Giám đốc Điều hành, Khu vực Đại Lộ Quốc Tế Calgary

~Michael Molloy,
Điều hợp viên cao cấp của Ban Đặc Nhiệm vể Nguời Tị Nạn 1979-80
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Hội Người Việt Calgary hợp tác với

Trường Việt Ngữ Calgary 
Hội Ái Hữu Cựu Quân Nhân Việt Nam Calgary 

Hội Cao Niên Việt Nam Calgary 
Đại Lộ Quốc Tế (Khu Phục Hồi & Phát Triển Thương Mại)

Hội Người Việt Calgary là một tổ chức vô vụ lợi 
được thành lập vào năm 1980 để giúp đỡ những 
người Việt mới định cư. Hội chủ trương xây dựng 
và làm việc với các thế hệ người Việt trẻ tiếp 
nối, hợp tác với các cộng đồng và hội đoàn khác, 
và tổ chức các sinh hoạt thường niên như Tết 
Nguyên đán, Ngày Tháng Tư Đen. Hội đã và đang 
thúc đẩy việc phát triển văn hóa Việt cũng như 
đề cao việc hỗ trợ lẫn nhau giữa cộng đồng người 
Việt và các nhóm sắc tộc khác nhằm đóng góp 
hữu hiệu vào sự phát triển xã hội Canada.

Thông Tin Liên Lạc 
Dự án: Công Viên Hành Trình Tìm Tự Do và Tượng 
Đài Thuyền Nhân Việt Nam

Hội Người Việt Calgary
• Số điện thoại (chỉ nhận tin nhắn):  

587-891-2388
• Email: hnv-calgary@hotmail.com
• Facebook: https://www.facebook.com/pg/ 

HoiNguoiVietCalgaryCalgaryVietnameseCanadian
• Website:  

https://www.hoinguoivietcalgary-cvca.ca/
journeytofreedompark/

International Avenue (BRZ): 403-248-7288 
Email: intave@shaw.ca        
Web: intlave.ca

Chúng ta hảnh diện xây dựng Công viên 
Hành Trình Tìm Tự Do này như một biểu tượng 
dành cho tất cả những người di dân đã rời bỏ 
quê hương để tìm kiếm một cuộc sống mới ở 
Canada. Chúng ta cũng nổ lực xây dựng Tượng 
Đài Thuyền Nhân Việt Nam nhằm tưởng niệm 
đến những người đã mất trên đường tìm tự do. 
Chúng ta rất kỳ vọng là công viên này sẽ trở 
thành một địa danh để mọi người đến thưởng 
ngoạn và hiểu thêm về hành trình tìm tự do của 
thuyền nhân Việt Nam.

Công Viên và Tượng Đài có những phần trưng 
bày đặc biệt như sau…
• Huân chương Nansen: Giải Thưởng Tỵ Nạn 

của Liên Hiệp Quốc vinh danh  công dân 
Canada

• Đạo Luật Hành Trình Tìm Tự Do của Canada
• Tượng Đài Thuyền Nhân Việt Nam
• Tường Lịch Sử Về Hành Trình Tìm Tự Do
• Tường Tưởng Niệm
• Tường Các Nhà Bảo Trợ Cộng Đồng
• Tường Các Nhà Bảo Trợ Tiên Phong

Tất cả đóng góp từ $20 CAD trờ lên sẽ được cấp 
biên lai khai thuế. Quý vị Mạnh Thường Quân có 
thể gửi đóng góp như sau:

chuyển tiền qua điện thư (e-transfer):  
jtfp2022@gmail.com hay tuongdai2022@gmail.
com

hoặc bằng ngân phiếu, xin ghi rõ người nhận là: 
“The Calgary Vietnamese School Association” 
(Memo: Calgary Monument Project)

và xin gửi về địa chỉ: 
Calgary Vietnamese Canadian Association 
#203, 1829 - 54 St SE  
Calgary, AB. Canada T2B 1N5

CÔNG VIÊN HÀNH TRÌNH TÌM TỰ DO  
& TƯỢNG ĐÀI THUYỀN NHÂN VIỆT NAM
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Đại Lộ Quốc tế là khu thương mại trù phú với 
sự kết hợp đa dạng của nhiều sắc dân nằm trên 
Đại lộ 17, từ đường 26 đên đường 61 Street, trong 
vùng Đông Nam (Southeast) Calgary. Đại Lộ 
còn được biết đến như là Thủ Đô Ẩm Thực và 
Văn Hóa của Calgary.

Đây là khu vực mua sắm sầm uất, với nhiều nhà 
hàng chọn lọc và các cửa hàng cung cấp nhiều 
dịch vụ khác nhau, cũng như bày bán các sản 
phẩm đa dạng từ khắp nơi trên thế giới.

Đại Lộ gần đây đã hoàn thành việc nâng cấp cơ 
sở hạ tầng trị giá 176 triệu đô Gia kim, kết hợp 
với một tuyến xe buýt nhanh - MAX Purple,vĩa hè 
rộng, và thiết kế cảnh quan đô thị hiện đại. Công 
Viên Hành Trình Tìm Tự Do nằm ở cửa phía Tây 
trước khi đi vào Đại Lộ Quốc tế.
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TẠI SAO xây công viên và tượng đài?

SƠ LƯỢC VỀ ĐẠI LỘ QUỐC TẾ 

Kết nối với cộng đồng về dự án công trình, 
qua trưng cầu dân ý

Ý tưởng sơ khởi về công viên và tượng đài 

Khai triển chi tiết để hoàn chỉnh sơ đồ  
dự án

Hoàn thành bản vẽ thiết kế  
Xin giấy phép xây dựng 
Lễ đặt viên đá đầu tiên và  
Khởi công xây dựng

Khánh Thành  
Công Viên Hành Trình Tìm Tự Do  
và Đài Tưởng Niệm Thuyền Nhân Việt Nam

Hoàn tất tháng 9, 2020GIAI ĐOẠN 1

30 tháng 4 năm 1975, Việt Nam Cộng Hòa, Miền 
Nam Viet Nam rơi vào tay Cộng Sản Miền Bắc 
Việt Nam. Hàng ngàn người Việt đã bắt đầu chạy 
trốn khỏi Việt Nam bằng cách vượt biên, chủ yếu 
bằng thuyền để đi tìm tự do. 

• Để tưởng niệm những người Việt đã bỏ 
mạng một cách bi thảm trong hành trình 
tìm tự do;

• Để tri ân đất nước Canada và thế giới đã mở 
rộng vòng tay nhân ái cứu vớt thuyền nhân 
và cưu mang người tị nạn Việt Nam;

• Để cảm ơn người dân Calgary đã chào đón 
và giúp đỡ người tị nạn Việt Nam định cư tại 
Calgary trong nhiều năm qua; 

• Để nhắc nhở các thế hệ tương lai của 
Canada kể cả những người gốc Việt, về các 
giá trị lịch sử của tinh thần dân chủ và tự do.

VINH DANH CÁC NHÀ BẢO TRỢ 
1/ Tường Tưởng Niệm* $200 CAD /mỗi tên 

*chỉ dành riêng cho những người đã mất trên 
đường tìm tự do (tối đa là 1000 tên)

2/ Tường Bảo Trợ Cộng Đồng   $1,000/mỗi ô  (6”x2.5”)

3/ Tường Bảo Trợ Tiên Phong  
• Platinum, có băng ghế (bench): $100,000+**
• Diamond, có băng ghế (bench): $50,000+**
• Diamond: $40,000+
• Gold:  $25,000+
• Silver: $15,000+
• Bronze: $5,000+

** Công viên chỉ có tối đa là 8 băng ghế dựa  
  (khắc tên các Mạnh Thường Quân)

4/ “DỰ ÁN CÓ Ý NGHĨA GÌ VỚI TÔI”?  
What it means to me?

Trang web Liên Hệ Cộng Đồng (community 
engagement):

https://hoinguoivietcalgary-cvca.ca/goi-bai-vo-va-
hinh-anh

Xin quý vị đóng góp hoặc chia sẻ: 
• Các câu chuyện, hình ảnh/video hay tài liệu 

“Người thật việc thật” về hành trình tìm tự do. 
• Trưng bày các chứng ngôn (testimonials) và 
• Quyên góp trên mạng (donation online).
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