CÁM ƠN CỘNG ĐỒNG NGƯỜI VIỆT
Em Christine Nguyễn xin chân thành cám ơn các bác, cô chú, anh chị em đã
ủng hộ bỏ phiếu cho em được giải thưởng thi viết toàn quốc Mathieu Da
Costa. Bài thơ My Mother’s New Life được giải Public Choice 2010 đã
được nhiều người Canada chú ý nhờ sự ủng hộ mạnh mẽ của người Việt
thuyền nhân khắp nơi: Cộng đồng Người Việt Toronto, Montreal, Liên Hội
Người Việt Canada, Ottawa... Kể từ ngày 30 tháng 4 năm 1975, thuyền nhân
Việt Nam tị nạn khắp năm châu tạo thành sức mạnh Người Việt Tự Do Hải
Ngoại, là những người bỏ nước ra đi từ hai bàn tay trắng đã tạo dựng nên sự
nghiệp và đóng góp rất thành công ở xứ người, trong khi đó đất nước Việt
Nam với chế độ Cộng Sản vẫn còn tụt hậu sau nhân loại về đời sống và nhân
quyền sau 35 năm.
Giải thi viết toàn quốc Mathieu Da Costa đã tạo dịp cho thế hệ trẻ Việt Nam
sinh ra và lớn lên ở đây biết về nguồn cội mình, và đưa tiếng nói cộng đồng
người Việt hải ngoại vào nhà Quốc Hội nhân ngày lễ Khai Mạc Tháng Di
Sản Á Châu tại Ottawa. Theo tin giờ chót của ban tổ chức chiều ngày 29
tháng 4 năm 2010, Bộ trưởng Jason Kenney thuộc Bộ Di Trú và Công Dân
Vụ Canada đã có mặt trong buổi lễ ngày 29/4/2010 tại nhà Quốc Hội, và ông
đã lắng nghe em Christine Nguyễn đọc bài thơ nói về thuyền nhân Việt
Nam. Ông bắt tay chúc mừng em được giải thưởng Mathieu Da Costa toàn
quốc và chụp hình với em sau đó.
Nhân đây, chúng tôi xin được kêu gọi các phụ huynh hãy khuyến khích con
em tham gia vào các dòng sinh hoạt chính trong trường lớp, mạnh dạn tham
dự vào các cuộc thi tổ chức cho học sinh trong thành phố và toàn quốc. Con
em Việt Nam chúng ta thật sự rất có khả năng về nhiều mặt (văn chương,
khoa học kỹ thuật, toán học, hội họa, âm nhạc…) và cần được cha mẹ quan
tâm tạo điều kiện cho con trẻ phát triển và thi thố tài năng với các bạn trẻ
khác. Riêng cuộc thi vẽ và viết Mathieu Da Costa toàn quốc được tổ chức
hằng năm. Mọi chi tiết xin vào Website www.mathieudacosta.gc.ca
Rất mong thay các tài năng trẻ Việt Nam sẽ nở rộ làm vẻ vang thêm cộng
đồng Người Việt Tự Do tại hải ngoại.
Nguyễn Phương Nga, Toronto, tháng 5/2010
From: Don Nguyen [mailto:don-nguyen@compsupport.ca]
Sent: Saturday, May 22, 2010 11:37 AM
To: 'Don Nguyen'
Subject: RE: Mathieu Da Costa Challenge Semi-Finalist - Eligible for Public Choice Award

Một lần nữa cùng các bạn thân mến,
Trong tháng Ba, 2010 – Nhờ sự vận động của các bạn, thân hữu của các bạn; cháu
Christine đã nhận giải Mathieu Da Costa trong cuối tháng Tư vừa qua. Tôi xin cảm ơn
các bạn, cũng nhờ các bạn chuyển lời tri ân của tôi đến toàn thể các thân nhân, thân hữu
của các bạn. Một điều ngoài ước tính của chúng tôi là cháu Christine đã nhận được rất
nhiều sự yểm trợ của các Hội Đoàn, Tổ Chức trong cộng đồng Việt Nam tại nhiều nơi
trong Canada và các quốc gia khác trên thế giới đã nhiệt tình vận động và bình chọn,
khiến cho số phiếu cháu Christine nhận được lên đến gần 800 phiếu. Xin tri ân quý vị.
Chúng tôi xin đính kèm bài viết để nếu quý vị có thời gian, xin bỏ chút ít thời giờ quý
báu của quý vị để cùng với cháu tham dự chi tiết hơn về buổi lễ lãnh giải do Bộ Công
Dân Vụ tổ chức tại Ottawa.
Thân mến và trân trọng
(bố) Phụ huynh của Christine
Dong Nguyễn
_________________________________________

April 29, 2010
Minister Kenney with Christine Nguyen, winner of the Mathieu Da Costa Challenge Public Choice Award and
her mother Nancy at the launch of Asian Heritage Month.
Ottawa, Ontario

http://www.cic.gc.ca/english/department/media/photos/201
0/2010-04-29/photo-004.asp
________________________________________________________________________
18-03-2010

Thưa các bác, cô chú, anh chị:
Xin thành thật cám ơn các bác, cô chú, anh chị, người
Việt khắp nơi đã có lòng yêu mến bỏ phiếu ủng hộ bài thơ
My Mother's New Life của cháu Christine Nguyễn trong
cuộc thi viết The Mathieu Da Costa Challenge tổ chức vừa
qua.
Theo kết quả số phiếu bầu của Christine Nguyễn lúc 9 giờ
sáng ngày 17/3/2010 là 772 phiếu. Với số phiếu này, hy
vọng Christine sẽ nhận được giải thưởng năm 2010 The
Mathieu Da Costa Challenge của Bộ Di Trú và Công Dân
Vụ Canada.
Kính
Phương Nga
From: Don Nguyen [mailto:don4techsupport@gmail.com]
Sent: Tuesday, March 09, 2010 7:26 PM
To: don-nguyen@compsupport.ca
Subject: FW: Mathieu Da Costa Challenge Semi-Finalist - Eligible for Public Choice Award

http://www.votemathieudacosta.com/w10_9_12_writing_e/compositions-ecriteswritingenglish-9-12-ansyears/
Các bạn thân mến,
“My Mother New Life” là bài thơ Anh ngữ của con gái tôi - Christine dự thi.
Xin quý vị thưởng thức và bình chọn cho cháu.

Cám ơn quý vị,
Dong

From: Mathieudacosta [mailto:Mathieudacosta@cic.gc.ca]
Sent: Tuesday, March 09, 2010 5:31 PM
To: nancynguyen@compsupport.ca
Subject: Mathieu Da Costa Challenge Semi-Finalist - Eligible for Public Choice Award

Semi-Finalists Chosen!
Mathieu Da Costa Challenge – 2010 Public Choice Award
Dear Mrs. Nguyen,
Christine Nguyen’s entry in the Mathieu Da Costa Challenge has been chosen as a semifinalist. This means that the entry is eligible to win the Public Choice Award!
Please inform the participant that voting for the Public Choice Award will take place at
www.votemathieudacosta.com from March 10 to March 17.
The entry with the most votes will win, so please encourage your participant to spread the
news to family and friends!
The Public Choice Award winner will receive:
• an all–expenses paid trip to Ottawa (accompanied by a parent or guardian), including
transportation, meals and hotel;
•

VIP seating at the Mathieu Da Costa Awards Ceremony;

•

a Certificate of Achievement; and

•

other great prizes!

If you have any questions or concerns, please do not hesitate to contact me.
Thank you.
Leslie Levere
Communications Advisor | Conseillère en communications
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